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و ديحوتلا ربنم
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هرشاعلا ةعومجملا
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داهجلا و ديحوتلا (1)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

؟ ناريإك دلب يف , اهيف كوكشملا

لا:758 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

28 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

نم نيطلتخم اهناكس ةنيدم يفو ناريإ يف شيعأ انأ يتوخإ
مهيأ يردأ ال انأو مهتحيبذ لكآ نأ يل زوجي لهف , ةنسو ةعيش

؟ ةباج اإل مكنم وجرأف ينس مأ يعيشأ اهحبذ

muslman: لئاسلا

* * *

: باوجلا

: لئاسلا يخأ

دبع نب رداقلا دبع علاالةم خيشلا يأر ىلع ةلأسملا هذه يف انأ
هـُج اذإو قلا:" ثيح ,- هدرو اندر قحلا ىلإو هرسأ هللا –كف زيزعلا

رادا يف كلذ ناك اذإف لا: ؤسلا ـع ضوم اذهف كذّـاها يذلا لحـلا
نود قاوس باأل دوجوملا محللا ءارش ىلع ءاملعلا عمجأ دقف إلسالم

و مولعلا عماج ) رظحلا موحللا يف لص نأاأل عمو هّلِح، نع لا ؤس
308/4)إال ريبكلا حرشلا عم ينغملا ـص60،و بجر مالنب كِحلا
مهلا حو مهقاوسأب لحي امال عيب نورقي ال نيملسملا نأ رهاظلا نأ
نمو لص األ ىلع رهاظلا اذه ُقفـمِّد الةم وسلا ةحصلا ىلع لومحم
ىتح هّلِح، نع لا ؤس نود اإلسالم رادب محللا ءارش ىلع اوعمجأ انه

، ذوبنم ٌحوبذم لحيو ) عانق اإل حرش يف يتوهبلا روصنم خيشلا قلا
،أل حباذلا ةيمست هُجِـتل ولو ، هلهأ رثكأ حبذ لحي عضومب ىقلم يأ

فاشك )( رهاظلا ًب ال معو ٍ حبذ لك ىلع فوقولا رذعتي هن
.212/6( عانقلا

ضعب نوكي نأ لمتحي يتلا اهنع،و ملكتن يتلا بلاالد يف امأو
ةهبشلا ةوق ىلع نافقوتم ةمرحلا و ّلِحلا ،ف نيدترم اهيف نيحباذلا

يف ةهبشلا تيوق ٍام عضوم يف نودترملا رثك اذإف : اهفعضو
َّلق اذإو ، عضوملا اذه نم ىرتشي فال رظحلا مِّدقو ةلوهجملا موحللا



داهجلا و ديحوتلا (2)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

ةلوهجملا موحللا يف ةهبشلا تفعض ام ٍ ـع ضوم يف نودترملا
حئابذلا نم رصحني ال امب تطلتخا ةتيملا ك ىهو نيدترملا حئابذ ألن

ب مارحلا طلتخا هللا(اذإ همحر ةيميت نبا .قلا ءارشلا زاجف ةحابملا
الط تخاو دلب، لهأب هتخأ الط تخاك : رصحني ال ددع يف الل حلا
امك ، دلبلا يف ام ميرحت كلذ بجوي ،مل ةدلب لهأب بوصغملا و ةتيملا
رو كذملا ردقلا اذهف ت، بيملا ىَّكذملا ةو يبنج باأل تخ األ تطلتخا اذإ

( ىواتفلا عومجم لا)( حلا ةلو هجملا م هحئابذ مير حت بجوي ال
: ناعون اذهف الل بحلا طلتخا اذإ مارحلا (و اضيأ قولا ،532/21
اذهف ، ةعاضرلا نم تخ واأل ةتيملا ك هنيعل ًامرحم نوكي نأ امهدحأ
فلاالةين ةدلبلا يف نأ ملعي نأ لثم ، مرحي مل رصحُي ال امب هبتشا اذإ
ملعي ال ةتيم عيبي نم اهيف ،وأ اهنيع ملعي وال ةعاضرلا نم هل ًاتخأ
هتخأ تهبتشا اذإ امأو . محللا وال ءاسنلا هيلع مرحي ال اذهف ، اهنيع

/29( ىواتفلا عومجم )( اعيمج اَمُرَح تيملا ب ىكذملا وأ ةيبنجأب
ددعب تهبتشا اذإ هب ينعي (... تهبتشا اذإ امأو ) هلوقو .276
هذهو . ميرحتلا مدقيو ةيوق ةهبشلا نوكت انهف ليلق يأ رصحنم

ال حلا نم - ريبك - رصحني ال ددعب مارحلا طلتخا اذإ ةحاب (اإل ةدعاقلا
الل)ق حلا نم - ليلق - رصحنم ددعب مارحلا طلتخا اذإ رظحلا ل،و
ـري)51/1،و بكلا حرشلا عم ينغملا ) رظنا ، ملعلا لهأ مظعم اهب لا
ـب جر ـد)النب عاو 258/3،(قلاـ ميقلا )النب دئاو فلاـ ـع ئاد (ـب
،79-78/1 يوادرملا نيدلا )علالء فاصن ـص241،(اإل ـيل بنحلا
نمض 16 ـص يناكو شلل ( تاهب تشملا نع تاه بشلا ف شك (سرلاة

)هل. ةيفلسلا لئاسرلا )

قثي نمم محللا ءارش ىرحتي بلاالد:نأ هذهب م لسملا ىلع ب جاولا ف
حلا نع محللا هنم يرتشي نم لأس رذعت نإف ، نيحباذلا نم هنيدب

رصحني امب مارحلا الط تخا ةدعاقب لمع رذعت نإف ، هتنايدو حباذلا
نّيبتلا و ير حتلا هـاذ نع ءيز جب الل.وال حلا نم ر صحني مواال

متنأ هيلع اوّمس ) ثيدح نإف ، محللا لكأ دنع ةيمستلا جمــدر
هـل يف كُش كلون م لسم ح باذلا نأ َملُع اذإ اميف درو دق ( هولكو
نيد ةلا هج يف ثيدحلا اذه دري ملو ال،؟ مأ حبذلا تقو هللا ىَّمَس
ىلص يبنلل قاولا ًاموق :نإ قتلا اهنع هللا يضر ةشئاع نعف ، حباذلا

هللا مسا ـَر ِكُذأ يردن ٍال محلب اننوتأي ًاموق :نإ ملسو هيلع هللا
يثيدح اوناكو : )،قتلا هولكو متنأ هيلع اوّمس ) قفلا ال. مأ هيلع

اإل يثيدح اوناك نيحباذلا نأ (5507)يأ يراخبلا هاور . رفكلا ب دهع
. ةاكذلا دنع ةيمستلا بوجو نولهجي امبرو رفكلا ب دهعلا يبيرق سالم

.240/35( ةيميت نبا ىواتف عومجم ) رظناو

لحم اهنم واأللك ةلوهجملا حئابذلا ةلأسم نوكت نأ يغبني وال اذه
ىري دقف ، ةيداهتجا ةلأسم ،ألاهن نيملسملا نيب عازنو ةموصخ
يأر نوكيو هحئابذ نم لكأي فال عضوم يف ةيوق ةهبشلا نأ صخش
امنإو الت، متحملا يف راكنإ ال،فال متحم األرم مادامو خبالهف، اآلرخ



داهجلا و ديحوتلا (3)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

ةدرلا رهاظ دترم ةحيبذ نم لكأي نمك حضاو حيرص ءيش يف ركنُي
فيرشلا ملعلا بلط يف عماجلا ".أ.هـ[ هيلع ركنُي ةتيملا لكأك اذهف

,فالدب رافكلا ماكحأب مكحت رفك,ألاهن راد مويلا ناريإف [636/2
اهنكست يتلا دلبلا يف نيحباذلا يف بلغ األ مكحب ذخأت نأ كيلع

، تلكأ ضفاورلا ددع اهيف ةنسلا لهأ ددع بلغي ةدلب يف تنك نإف
ديعس يبأ نع .. لأست ىتح لكأت فال تككش نإف , سكعلا ب سكعلا و
محلب اننوتأي بارع نماأل سانأ ناك قلا: هنع هللا يضر يردخلا
هيلع هللا ىلص هللا لوسرل كلذ انركذف ءيش هنم انسفنأ يف ناكو

هللا مسا اوركذا مث اهوحبذ مهنأ مهناميأ اودهجا قفلا:( ملسو
.[ تاقث هلا جرو طسو يفاأل يناربطلا هاور ]( اولكو

بصقي ال اضرأ متلزن مكنأ هنع: هللا يضر دوعسم نبا قولا
اذإف ، سرافو طيبنلا قلا وأ طبنلا مه امنإ نوملسملا اهب { حبذي }
نإف اولكف ينارصن وأ يدوهي ةحيبذ ناك نإف اولسف امحل متيرتشا
مازع هللا دبع خيشلا قولا [ قازرلا دبع هاور ]. مكل لح مهماعط

، بجاو لهجلا وأ كشلا دنع ةحيبذلا نع لا ؤسلا هللا:ف همحر
ص10],و ةدروتسملا موحللا و حئابذلا بلاالء.أ.هـ[ مع اذإ ةصاخو

. ملعأ هللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (4)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

؟ رفاك وه لهف موصي وال يلصي ال وهو تام نم

لا:867 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

29 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

وال يلصي ال وهو تام نم له هتاكربو ةمحرو مكيلع الم سلا
اننيب يذلا دهعلا ) فيرشلا ثيدحلا ريسفت اذه لهو رفاك وهف موصي

ال صلا كرات لهف ىرخأ ثيداحأو ( رفك دقف اهكرت نم الة صلا مهنيبو
لك هللا مكازجو ةلملا نم جرخيو رفكي ادوحج ريغ وأ ادوحج ة

. ريخ

وبأ : لئاسلا
قيدصلا

* * *

: باوجلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

سانلل ةمحر ثوعبملا الم الةوسلا ،وصلا نيملا علا بر هلل دمحلا
: نيعمجأ

رفكلا نأو ، ةنسلا و باتكلا اهردصم ماكح نأاأل ملعا : لئاسلا يخأ
ىتح دحأ ىلع رفكلا ب مكحي ،فال ماكح األ هذه نم ريطخ مكح وه

، ملسو هيلع هللا ىلص هلوسر وأ مكح يذلا وه لجو هللازع نوكي
هتوبث نم اجرخمو ادب دجن ملو عناوملا تفتناو مكحلا تبث نإف
يبأ انخيش حلا اذهو , همكحب مكحن نأ هلل انتيدوبع مامت نم ناك
ايسأتم , رفكلا ب مكحلا عناومو راذع األ يف ثحبي ؛الزيلا دمحم
كسفن عخاب كلعلف ): ىلا عت هلوق لثم يف يبنلا لا حب هذه هتقفشب

نم الدب ناك نإف .( افسأ ثيدحلا اذهب اونمؤي مل نإ مهراثآ ىلع
، هللاالةمئ يف هذخأت وال ددرتي هبوال مكح ؛ ىلا هللاعت مكح لا زنإ

مهعم نواعتلا و ومواالمهت هلهأ بحو نامي اإل تابجاولا بجوأ نإف
بانتجاو ، ربصلا ب يصاوتلا و قحلا ب يصاوتلا و ىوقتلا و ربلا ىلع

هلهأ ضغبو ، رانلا يف ىقلي نأ هركي امك هيف عوقولا ةيهاركو رفكلا
. مهتوادع راهظإو مهرفك نم يربتلا و



داهجلا و ديحوتلا (5)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

نم مهنمف ، اهيف ءاملعلا فلتخا ةلأسم هذهف الة صلا كرات مكح امأف
انزلا لثم ادح لتق إوال باتتسي هبحاص نأو رفك نود رفك هنأب قلا

ةباحصلا نع راثآو ةضيفتسم ثيداحأ درل ضهنت ال ةلدأب اولدتساو ،
اإلس ةرئاد نع جراخ رفاك الة صلا كرات نأ ىلع لدت مهنع هللا يضر
تام تام نإو ، دوحج ريغ نم ال ساكت ولو الة صلل هكرت درجمب الم

. ةلملا ريغ ىلع

هللا يضر هللا دبع نب رباج نع دمحأ اإلمام هاور ام كلذ نمف
لجرلا نيب ): ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر :قلا قلا امهنع

الة). صلا كرت رفكلا نيبو

الة صلا كرت رفكلا و كرشلا نيبو لجرلا نيب ): هظفلو ملسم هاورو
.(

كرت إال رفكلا نيبو دبعلا نيب سيل ): هظفلو يئاسنلا و دواد وبأو
الة) صلا

الة). صلا كرت نامي واإل رفكلا نيب قلا:( هظفلو يذمرتلا و

الة). صلا كرت رفكلا نيبو دبعلا نيب قلا( هظفلو هجام نباو

رفك مولعملا رفكلا هنإف ، دهعلل ( كرشلا و رفكلا ) ظفل يف فيرعتلا و
ةديرب ثيدح يف ام اذه ىلع لدي ، نيكرشملا و ىراصنلا و دوهيلا
هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس : قلا هنع هللا يضر

رفك). دقف اهكرت نمف الة صلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا ): لوقي ملسو

نسح ثيدح : قولا يذمرتلا و يئاسنلا و دواد وبأو دمحأ هاور
: قولا مكاحلا و هحيحص يف نابح نباو هجام نباو ، حيحص
قلا: هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو . ةلع هل فرعن وال حيحص
قلا: هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نعو هل). نيد الةفال صلا كرت (نم
هللا دبع نعو هل). ءوضو ال نمل الصالةهلوالصالة نمل ناميإ (ال
ىلص دمحم باحصأ ناك قلا:( هنع هللا يضر يليقعلا قيقش نب

الة). صلا ريغ رفك هكرت نماألمعلا ائيش نوري ال ملسو هيلع هللا
. يذمرتلا هاور

نع حص : لوقي قاحسإ تعمس : يزورملا رصن نب دمحم قولا
يأر ناك كلذكو ، رفاك الة صلا كرات نأ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا

الة صلا كرات نأ : ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ندل نم ملعلا لهأ
. رفاك اهتقو بهذي ىتح رذع ريغ نم ادمع

بعصم ابأ تعمس : يليقعلا ثيدح ىلع اقيلعت يذمرتلا قلا



داهجلا و ديحوتلا (6)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

تبرض إوال بات نإف ، باتتسي لوق نامي نمقلااإل : لوقي يندملا
. هقنع

ةديقع هذه . داقتعاو لمعو لوق نامي ؛نأاإل ةمهم ةلأسم هذهو
مدع ىلإ اننامز يف نوبهذي نيذلا بلغأو ، ةعامجلا و ةنسلا لهأ

نوديري امنإ ؛ يلمع رفك هنأ نولوقي نم اصوصخ الة صلا كرات ريفكت
يهو ، دوحجلا إالب نوكي ال رفكلا ؛نأ ةدسافلا مهتديقع معد كلذب

و اذه . دادسلا هناحبس هلأسنو ، ىلا بهللاعت ذايعلا و ةئجرملا ةديقع
. ملعأ ىلا هللاعت

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
سيردإ وبأ خيشلا

ينميلا

ىلإ اعد نم دمحم وبأ خيشلا رفكي ال اذامل



داهجلا و ديحوتلا (7)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

نم اهيف ةكراشملا زاوجب ىتفأو ةيطارقميدلا
؟ ةاعدلا و خياشملا

لا:889 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

30 : رشنلا خيرات
2009/11/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

بالمز لمعي مل ام هرفكن ال روبقلا ةدابع ىلإ سانلا اعد نم له
؟؟؟ هلوق

ام ةيطارقميدلا ىلإ سانلا اعد نم رفكي ال دمحم وبأ ىرأ ينأ كلذ
ءاملع مهوعديو هللا)لب مهاده ) مهرفكي نمع لوقيو لب اهلخدي مل

؟ مكيف هللا كراب انوديفأ

موعدملا - سابعلا وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا مث هلل دمحلا

حيرص ببسل رفك نم نيب هبابسأو ريفكتلا يف قيرفتلا بجي
هللا ريغل ةنيبلا ةدابعلا لثم حيرصلا حضاولا كرشلا ك طبضنم حضاو

ريغلا رفكلا بابسأ نيبو .. حارصلا كرشلا اذه ىلإ ةوعدلا وأ
سانلا دنع لمتحت يتلا ةيمجع األ ظافل كاأل ةلمتحملا وأ ةحضاو
لوقلا وأ لعفلا دصق يفتني دق ةلا حلا هذه يفف .. ىنعم نم رثكأ

..ف حيرصلا وال حضاولا ريغ رخآ دصق ىلإ فرصنيو رفكملا
هدعن يذلا يقيقحلا اهانعم فرعي ال ةيمجعأ ةظفل ةيطارقميدلا

اهب نوديريو ةظفللا هذه نولزني ،لب سانلا نم ريثك ارفكم ىنعم
ةرفكملا ريغ يناعملا ضعب وأ عرشلا ضراعت ال يتلا يناعملا ضعب

اهدعي نم مهنم لب ةيطارقميدلا ىلع ينثي سانلا نم مكف ، ةحارص
.. ووو ةلداعلا و ةنسحلا جهانملا نموأ اإلسالم نم هجالـ ـ

يتلا ةيطارقميدلا ب هدارم نم ققحتلا دنعو ، اهيلإ وعديو اهحدميف
لباقي ام لك كلذب ينعي هدجت ؛ اهيلإ وعديو اهب بلا طي وأ اهحدتمي

وأ ةيرحلا ب اهفرعيف ، ناسن اإل قوقح كاهتناو ملظلا و ةيروتاتكدلا
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لمع سانلا ضعب فّرعي امك ،وأ ناسن اإل قوقح ظفح وأ ةلا دعلا
ىلع تاموكحلل بساحم يباقر هنأب اهسلجمب نيكراشملا باونلا
يتلا ةيرفكلا نعاآلةيل ال هاذ الوأ هاج اهتازواجتو اهتاكاهتناو اهملظ
ماوع ضعب لب .. ةموعزملا ةبساحملا و ةبقارملا هذه اهب سرامت

سلجملا ةفيظو نأ نونظي ؛ عقاولا ةفرعم يف ءاملعلا ماوعو سانلا
ميدقت نم يدلبلا سلجملا ةفيظوك يه ( ناملر (بلا يعيرشتلا

اذه ىلإ وعديو مهرثكأ لماعتيو اهب ةبلا طملا و ةماعلا تامدخلا
.. ينعملا اذه ساسأ ىلع هتاباختنا ىلإو سلجملا

اكرش بكترا وأ اعد نم نيب يوسن فيك هلك اذه دعب لا ؤسلا و
نيبو ، لئاسلا لا ؤس يف ةروكذملا روبقلا ةدابعك احارص ارفكو احاوب
ريغ ةفلتخم ناعمو ةيمجعأ اظافلأ لمحت يتلا لئاسملا هذه
فرعي ،وال ناملر وبلا ةيطارقميدلا ك سانلا نم ريثك دنع ةحضاو
ساسأ ىلع اهعم لماعتيو سانلا نم ريثك يرفكلا يقيقحلا اهلولدم

؟ ةلمتحم لب رفكلا يف ةحيرص ريغ األلق ىلع وأ ةرفكم ريغ ناعم
حيرصلا رفكملا ىنعملل اهلئاق وأ اهلعاف دصق ءافتنا ىلإ يدؤي امم

نم رايتخ واال دمعلا نأ مولعمو .. رخآ ىنعم ىلإ هدصق فارصناو
. أطخلا وأ دصقلا ءافتنا ريفكتلا عناوم يف هلباقيو ريفكتلا طورش

وعدأ كلذلو .. ةلمتحملا ريفكتلا بابسأ يف ءاملعلا كالم مولعمو
لئاسم يف ملكتي نأ هل يغبني ال بتك ثالةث ةءارق ىلإ لئاسلا

: اهمضه لبق ريفكتلا

هجو ىلع هنم يناثلا ءزجلا ) ضايع يضاقلل افشلا باتك األلو:
( ديدحتلا

ةيميت نبا اإلسالم خيشل نامي اإل باتك : يناثلا و

اإلسالم خيشل لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا باتك : ثلا وثلا
. اضيأ

ةءارق نم لقأ سيلف ةمهملا بتكلا هذه نع هتمه ترصق نإف
هيف تنيب دقف .. ريفكتلا ءاطخأ نم ريذحتلا يف ةينيث ثلاال يباتك

بابشلا نم هلا ثمأو لئاسلا اهنظي يتلا ةلأسملا هذه
،ف ىلا هللاعت لضفب ضقانت يأ كلذ يف ىرأ ..وال تاضقانتلا نم
ىلإ يعادلا ..امأ ءاوس رفكلا يف هلعافو حاوبلا رفكلا ىلإ يعادلا
نكمي لمتحم لب حيرص ريغ رفكم لعف وأ لوق ىلإ وأ لمتحم رفك
هيلع ماقت ىتح رفكي ال اذهف ؛ ةرفكم ريغ ناعم ىلع لمحي نأ

. باوصلل قفوملا ..وهللا ةجحملا هل رهظتو ةجحلا

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ
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أل همكح يف نمو ينارصنلا ىلع الم سلا زوجي له
؟ اهريغ وأ ةوعدلا لج

لا:841 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

30 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

..... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

مه نيفظوملا نم ددعو ةكرش يف لمعا هللاانأ مكظفح يلا ؤس
نأ نع يسفن دعبا امئاد انأو ) مهيلع ةيحتلا يقلا فيكف ىراصن
ال بسلا أدبا ال ىتح فقاوملا هذه لثم يف يسفن عقوأ
هنم ديرأو حابصلا يف سلا ج وهو هيلإ تبهذ اذإ فيكو .( مهيلع م

, هيلع ملسا فيكف . هيلع ملس نأأ نود هثدحأ نأ زوجي له ةجاح
ةباج اإل يف األةلد ديرأو . اضيرم ناك اذإ فيكو , هيزعا فيكو

نيملسملا لإلسالمو ارخذ مكلعجو ريخ فلأ هللا مكازجو

: لئاسلا
abdulhadi

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

لصف - نيدترمو دوهيو ىراصن - امومع رافكلا ىلع الم سلا مكح
يف هريغ نع ينغي امب يسدقملا دمحم وبأ لا ضفملا انخيش هيف
:"خالةص سماخلا لا ؤسلا " ةقاوس ؤساالت يف ةقارش "اإل هتلا سر
دجت اهيلإ عجراف الم" سلا وأ رافكلا ىلع ةحفاصملا مكح يف كلاالم

... كلذ ليصفت

يأ - مهتءادب زاوج مدع لص فاأل اذه ررقت اذإ كلاالم" خوالةص
- ةرورضلا دنع إال لحي ال مرحم كلذ نأو الم -بسلا امومع رافكلا
نأ ةريره يبأ نع هريغو ملسم هاور ام كلذ يف ثيداح األ نمو
بسلا ىراصنلا وال دوهيلا اوؤدبت قلا:(ال ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
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ب مهوؤدبت فال نيكرشملا متيقل (اذإ ًاضيأ ملسمل ةياور يفو الم…)
درفملا يفاألبد يراخبلا و هدنسم يف دمحأ ًاضيأ هاورو الم) سلا

نم يهف ، ةحفاصملا الم بسلا قحتليو .. اهردقب ردّقت ةرورضلا …و -
ةاداعملا و رجزلا و لا واالزتع بانتج واال ةعطاقملا مامت نمف .. ةيحتلا
رهظملا ةيعادلا عضي ال ،نأ تيغاوطلا راصنأو ، هعرشو هللا ءادع أل
مهلطاب مهيلع هراكنإ نم كلذ لعجي نأو ، مهيديأ يف هدي هنيدل

... مهل ةوادعلا راهظإو مهعقاوو مهكرشو

كلتك ، ةحيحص ةحيرص ًاصوصن اهيف تسيل ةحفاصملا ألن نكل
ال نحنف كلذل … الم سلا ءادتبا يف اهضعب مدقت يتلا

بابلا يف تدرو دق معن الم، بسلا مهئادتبا يف اندّدشتك .. اهيف دّدشُن
... رخآ لوق كلذ يف انل ناكل تّحص ول ةعوفرملا ثيداح األ ضعب

زوجي لهو ) لئاسلا لوق ىلع باوجلا نكمأ .. مدقت ام ررقت اذإ
..؟) مهتوعدو مهبولق فلأت أللج مهتحفاصم وأ رافكلا ىلع الم سلا

امأف .. نايبو ةوعد عالةق رفاكلا عم علاالةق تناك اذإ : لوقنف
نحنف ةحارصب هنع درو دق يهنلا نأ تفرع دقف الم، بسلا هتءادب

ألن فاعضتس واال ةيقتلا باب يف كلذ يف عيسوتلا انبهذم ناك نإو
امك (( عستا األرم قاض اذإ ))و(( تاروظحملا حيبت تارورضلا ))

ال صتس اال باب يف هيف قيّضنو دّدشتن اننأ ،إال هقفلا دعاوق يف وه
رصعلا لهأ حلطصم يف ىمسي ام وأ يلقعلا ناسحتس حواال
صرحأ ناك نم هيف صخرتي مل رمأ كلذ )…ألن ةوعدلا ةحلصم )

. هيلع سوالهم هللا تاولص اهتحلصمو ةوعدلا ىلع انم

هلوقب مهوعدي نم ىلع ملسي نأ بابلا اذه يف هيده ناك دقف
يف هحيحص يف يراخبلا ىور امك ..( ىدهلا عبتا نم ىلع الم سلا )

نمحرلا هللا مسب ): لقره ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا باتك
،سالم مورلا ميظع لقره ىلإ هلوسرو هللا دبع دمحم نم ميحرلا
اإلسالم)قلا ةياعدب كوعدأ ينإف دعب امأ ىدهلا عبتا نم ىلع

( ىدهلا عبتا نم ىلع (سالم هلوق ): حتفلا يف رجح نبا ظفاحلا
ترِكُذ دقو ، فيرعتلا الم)ب سلا ) ناذئتس يفاال فنصملا ةياور يف

هنأ ىلع لدي قايسلا رهاظو ، نوعرف عم نوراهو ىسوم ةصق يف
اله)أ.هـ. وقي نأ هب ارمأ ام ةلمج نم

نأو ، هيف ءاملعلا لوق مدقت اميف تفرع دقف الم.. سلا در امأ
(هأ مهل قيلا نأ زّوج نم سانلا نمف … ةءادبلا ك سيل هيف ديدشتلا
بديلا ةراش )وأاإل ريخلا حابص )وأ( ًابحرم ً)وأ( ال هسو الً
نم ءاملعلا نم ..لب وعدملل ًافيلأت هلا معتسا نكمي امم ، كلذ وحنو
هلوق مومعل ًاحيرص رفاكلا ميلست ناك نإ اهلثمب ةيحتلا در زّوج
،لب قافت باال زئاج ( مكيلعو ) انلوقب درلا نأو ( اهوّدر :(وأ ىلا عت
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. ءاملعلا ضعب دنع بجاو

دورو مدعل ، ةوعدلل اهب صّخرتلا نم جرح فال ةحفاصملا امأو
–."أ.هـ. ملعن اميف – اهنم عنملا يف حيحصلا حيرصلا صنلا

لوق كل نكلو الم بسلا ىراصنلل كءادتبا زوجي ال هنأ الةص: فخلا
كيلعو كلوقب الم سلا مهيلع درت نأ كلو ال هسو هأال وأ ريخلا حابص

اذإ هتيزعتو هتدايع كلو ءاملعلا نيب الف تخا ىلع الم سلا كيلعو وأ
هل وعدت نأ نود نكلو اهريغ وأ ةوعد نم ةحلصم كلذ يف نأ تيأر

. ةرفغملا وأ ةمحرلا ب هتيزعت حلا

. ملعأ وهللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا
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؟ دودحلا قيبطت ليجأت مكح

لا:752 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

30 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

ةيتوغاطلا تاموكحلا ىدحإ يف نيلماعلا دحا عم اشاقن تضخ
نم هردصي امو يعيرشتلا سلجملا نع انملكتف االسالم معزت يتلا

نيناوقلا رادصإب هللا نود نم عرشي سلجم اذه هل تلقف نيناوق
مظنت نيناوق ردصي هنكلو هللا عم عرشي ال هنا يل قفلا ةيعضولا
لجأن دودحلا نأ يل قلا تابوقعلا يف امأو سانلا و دلبلا

. مكيف هللا كرابو دودحلا قيبطت ليجأت مكح ..امف اهقيبطت

-األ ركاش : لئاسلا
يراصن

* * *

: باوجلا

.. دعبو هللا لوسر ىلع الم الةوسلا هلل،وصلا دمحلا هللا،و مسب

نماإل ريثك هيف عقي اًكارِش دودحلا قيبطت ليجأتب لوقلا حبصأ دق
تيغاوطلا ماكحلا نع نيلداجملا َّنإف ، ملعلا نم ةعاضبلا يليلق ةوخ

نم شاقنلا رمتسيو ، ةعيرشلا قيبطت ةلا سم يف ةوخ اإل نوشقاني
، دودحلا قيبطت ةطقن يف شاقنلا اورصحي ىتح ىرخأ ىلإ ةطقن

تيغاوطلا نع نولداجملا هبصن يذلا كارِشلا ب ةوخ اإل رعشي نأ نود
نم نومهفي ال مهَّنأبو ، لهجلا ب مهنومهتي َّمَث نمو هيف، مهوعقوُيل

. رذحلا رذحلا ..ف طقف دودحلا قيبطت إال ةعيرشلا قيبطت

ىعسنو بلا طُن ،لب تابوقعلا يف ةعيرشلا قيبطت رصحن ال نحنف
االت: جملا ةفاك يفو ، ةايحلا نوؤش عيمج يف ةعيرشلا قيبطت ىلإ
،و ةيركسعلا ،و ةيميلعتلا ،و ةيعامتج ،واال ةيداصتق ،واال ةيسايسلا

..خلإ. ةيحصلا
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نولعتشي ةعيرشلا قيبطتب بلا طُي نم نوعمسي امدنع الء ؤهو
واأل يدي األ عطقنو روهظلا دلجن نأ نوديرت له : نولوقيو اًبضغ
نم كلذ ريغو ..... جردتلا نم والدب عمتجملا ةئيهت نم ؟الدب قانع

قيبطت نم نومهفي ال نيذلا مه مهَّنأ ىلع لدي امم ، مهتاهبش
: لئاقلا يبرعلا لثملا مهيلع قدصو ، دودحلا قيبطت إال ةعيرشلا

.( تلسناو اهئادب ينتمر )

هيلع هللا ىلص يبنلا لوقل ؛ تاهبشلا ب أردُت دودحلا َّنأ ملعن نحن
هل ناك نإف ، متعطتسا ام نيملسملا ىلع دودحلا اؤردا ": ملسو
نأ نم ريخ وفعلا يف ئطخي نأ اإلمام نإف ، هليبس اولخف جرخم

." ةبوقعلا يف ئطخي

ءرد دقف ، ةدامرلا ماع يف باطخلا نب رمع دهع يف ثدح ام اذهو
، ديدشلا عوجلا ةهبشل - مهلك سيلو - قاَّرُسلا ضعب نع ةقرسلا دح

. ةلهجلا معزي امك دحلا رمع لطعُي ملو

ريخأتب ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع صنلا درو هَّنأ ملعن امك
. هعضري نم دجوي مل نإ اهدلو عضرتو عضت ىتح ىلبحلا مجر

صنلا هب درو يعرش ببس وأ ةهبش نود دودحلا قيبطت ليجأت امأ
، تيغاوطلا ماكحلا هلعفي امك ، دودحلل اًليطعت ربتعيو ، مرحي هنإف
اذإ اذه - عدرت وال رجزت ال ةيعضو تابوقعب اهلا دبتسا نع كيهان

دودحلا سيلو اهلك ةعيرشلا ليطعت نع كيهانو - ةبوقع كانه ناك
. رفكلا ةحئار اهنم حوفت ةيعضو ريتاسدب اهلا دبتساو ، طقف

دجت - طقف دودحلا سيلو - ةعيرشلا قيبطت يف جردتلا ةهبش امأ
يلا: تلا طبارلا ىلع باألةلد اًمّعدم اهيلع درلا

http://www.tawhed.ws/r?i=nigihi6r&str=

ال يعيرشتلا سلجملا (َّنأب هعم تشقانت يذلا صخشلا لوق امأ
رهظي يذلا )ف سانلا و دلبلا مظنت نيناوق ردصي هنكلو هللا عم عرشي
قحلا نع نوثحبي نمم ناك نإف ، سلا جملا هذه ةقيقح فرعي ال هَّنأ

نأو ، سلا جملا هذه ةقيقح هملعأف قحلا ىلإ لوصولل كشقانيو
يه لوقي امك سانلا و دلبلا مظنت يتلا و اهردصي يتلا نيناوقلا
اقفو عيرشتلا متي يذلا ، يعضولا يرفكلا روتسدلا نع ةرداص
يف هل غلبأو لا، حب زوجي ،وال ميظعلا بهللا كرش اذهو هصوصنل
كب هللا َيدهي :"ألن ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق ركذتو حصنلا

." مَعَّنلا رْمُح نم كل ٌريخ اًدحاو اًلجر

امنإو ، هوعبتيف قحلا اوملعيل ال نولداجي نيذلا نم ناك نإ امأ



داهجلا و ديحوتلا (15)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

نأ بيبحلا يخأ كحصننف ، تيغاوطلا ؤهالء نع عافدلل نولداجي
لوق كينيع َبصُن ْعَضو ؤهالء، عم ءارملا و شاقنلا و لا دجلا كرتت
تيبب ميعز :(انأ ةمامُأ يبأ ثيدح يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
ىلا هللاعت بو اذه .( اًّقحم ناك نإو ءارملا كرت نمل ةنجلا ضبر يف

. قيفوتلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ديلولا وبأ خيشلا

يسدقملا



داهجلا و ديحوتلا (16)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

؟ ةعبر األ ننسلا نع لا ؤس

لا:591 ؤسلا همولعومقر ثيدحلا : مسقلا

30 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

مكديأو هللا مكظفح داهجلا و ديحوتلا ربنم ىلع نومئاقلا
.. مكددسو

ةءارق يف ةبغر مهل نيذلا ملعلا طالب خياشملا حصني يلا:مب ؤس
لا؟ جرلا ملعل ًاضرعتو ًاهقف األرثك اهيأو أدبي اهيأب ةعبر األ ننسلا

. ًاريخ هللا مكازجو

يلا موصلا مصاع وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

: كددسو كديأو هللا كظفح لئاسلا يخأ

يلا: تلا بيترتلا بسح ةعبر األ ننسلا نوبتري ءاملعلا ريهامج نإ

. يذمرتلا ننس -1

. دواد يبأ ننس -2

. يئاسنلا ننس -3

. ةجام نبا ننس -4

الف خلا لصح كلذل . دواد يبأ ننسو يذمرتلا ننس ؛ ننسلا مظعأو
يراخبلا يحيحص دعب ثيدحلا بتك ثثلا امهيأ ءاملعلا نيب

.. ملسمو

هيلع قلطأ يذلا -" يذمرتلا ننس " باتك نأ بسحن نحنو
هيلع قلطأو ص95] يوارلا بيردت ]" يذمرتلا حيحص ": بيطخلا



داهجلا و ديحوتلا (17)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

ىلوأ وه – ص95] يوارلا بيردت ]" حيحصلا عماجلا ": مكاحلا
نم هلمشي امل ملعلا طبلا ةيانعب نيحيحصلا دعب ةيثيدحلا بتكلا

, هقفلا هيف , ثيدح باتك وهف , ةددعتملا مولعلا و ةعونتملا دئاوفلا
ريغو للعلا هيفو , ىنكلا و ءامس األ نايبو حرجلا لا؛ك جرلا ملعو

مث , رثكأ وأ ًاثيدح اهيف درويو , ةلأسملل مجرتي ىسيع وبأف ".. كلذ
ىلع ملكتيو , هثيدحب مهلمعو , ةلأسملا يف ءاهقفلا ءارآ كلذ عبتي
ًاحضاو كلذب يتأيو , ًافيعضتو ًانيسحتو ًاحيحصت ثيداح األ ةجرد

نم ديناس األ هيلع لمتشت امو , ديناس واأل لا جرلا يف ملكتيو , ًانيبم
ىرخأ ثيداحأ كانه تناك نإ ,مث قرط نم ثيدحلل ام ركذيو للع,
ةنزاوملا و يذمرتلا ..".أ.هـ[اإلمام اهيلإ ريشي هنإف , ةمجرتلا بسانت

ص51-52] رتع رون روتكدلل

ميقلا نبا ",قلااإلمام دواد يبأ ننس " باتك : داكي وأ هيزاوي مث
همحر – يناتسجسلا ثعش نباأل دواد أليب ننسلا باتك هللا: همحر
نيب ًامكح راص ثيح هللاهب هصخ يذلا عضوملا نماإلسالمب هللا-

مكاحتي هيلإف , ماصخلا و عازنلا دراوم نم الً صفو اإلسالم, لهأ
األ ثيداحأ لمش عمج هنإف , نوّقحملا ىضري همكحبو , نوفصنملا

نسحأ اهئاقتنا عم , ماظن نسحأ اهمظنو , بيترت نصحأ اهبترو , ماكح
.أ.ـه ءافعضلا و نيحورجملا ثيداحأ اهنم هحارط ,وإ ءاقتنا

ةسارد نإف ؛ رسيلا ثيح نم امأ , ةيملعلا ةدئافلا ثيح نم اذه
ضعب لعج امم ," يذمرتلا ننس " ةسارد نم رسيأ " دواد يبأ ننس "

و ةساردلا يف " يذمرتلا ننس " ىلع " دواد يبأ ننس " مدقي انخياشم
ْنأ ُباوصلا هللا:و هظفح يراصن األ ديلولا وبأ خيشلا ,قلا سيردتلا
األ ِثيداحأ ىَلع َرَصَتْقا وأالً،ألهن دواد يبأ ننسب ُبلا طلا َأدبي

يذمرتلا َعنَص امك ِةَّيِبَهْذملا تاَف ال خلا ِرْكِذ نِم هيف رِثْكُي ملو ماكح
َءْدَبلا بلاالِد هذه ءاملع دنع َعبتملا جهنلا ُتيأر .مث عيمجلا هللا محر

.أ.ـه َنَكْمَأ نإ ةجام نبا مث يئاسنلا مث يذمرتلا مث دواد يبأ ننسب
. ملعأ ص17],وهللا يراصن األ ديلولا يبأ هلهأو ملعلا مداخ ةمجرت ]

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا

فيك
الة؟ صلل ماكحلا ةماقإ ةهبش ىلع درن



داهجلا و ديحوتلا (18)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

لا:561 ؤسلا هماكحأومقر داهجلا : مسقلا

30 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. مكيلع الم سلا

انيف؛ الة صلل ماكحلا ةماقإ نأب ناطلسلا ءاملع نم ًاريثك اهعمسن
يبنلا ثيدحل نودنتسي كلذب مهنأو مهيلع جورخلا ضرف طقست

ريخ. هللالك مكازج انوتفأ . ملسو هيلع هللا ىلص

يفلسلا ةداتق وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

: لئاسلا يخأ

ق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع هحيحص يف ملسم اإلمام جرخأ
مكيلع نولصيو . مكنوبحيو مهنوبحت نيذلا مكتمئأ رايخ ): لا

مكنوضغبيو مهنوضغبت نيذلا مكتمئأ رارشو . مهيلع نولصتو
؟ فيسلا ب مهذبانن هللا!فأال لوسر ليق:اي ( مكنونعليو مهنونعلتو

الة). صلا مكيف اوماقأ قفلا:(ال.ام

: ثيدحك , نيدلا مكيف اوماقأ ام الةيأ صلا مكيف اوماقأ ام ىنعمو
ىلع رانلا يف هللا هَّبَك إال ٌدحأ مهيداعي ال شيرق يف اذهاألرم (نإ

[ يراخبلا هجرخأ ]( نيدلا اوماقأ ،ام ههجو

هسأر نأك ، يشبح دبع مكيلع َرمُأ نإو اوعيطأو اوعمسا ): ثيدحو
411/5 دمحأ هاور اإلسالم)[ نيدو هللا باتك مكيف ماقأ ،ام ةبيبز
لا جر هلا جر :269/3 عمجملا يف يمثيهلا ،قولا ةرضن يبأ نع

. ًاضعب اهضعب حضوت ةنسلا ]و حيحصلا



داهجلا و ديحوتلا (19)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

انيف اوماقأ مأ , هومكحو نيدلا انيف ماكحلا ؤهالء ماقأ لهف
؟! اهوحنو ةيطارقميدلا

, لكلا ةدارإو ءزجلا طإالق باب نم ثيدحلا يف الة) صلا ) ظفلو
: مايقلا ب دوصقملا :2]ف لمزملا ](ً يلقال إال ليللا ىلا:(ِمُق عت هلوقك
ءزج مايقلا نكلو الة, صلا ىلع لدتل مايقلا عضت مل ةغللا الة.و صلا
امك الة, صلا يف لوط األ ءزجلا وه مايقلا نأ يه ةتكنلا الة.و صلا نم

هللا ىلص قلا كلذل يفاإلسالم زرابلا و األمه ءزجلا يه الة صلا نأ
يف يفاكلا زجوملا رظنا الة).[ صلا مكيف اوماقأ :(ام ملسو هيلع

ص103] ضورعلا بلاالةغو مولع

هاور ](... هتقفنب بكرُي رهظلا ): ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا قولا
ءزجلا طإالق نم , ةبادلا ينعي رهظلا : حرشلا يف ءاج [ يراخبلا

.. ةريثك كلذ ىلع ةلثم .أ.هـ.واأل لكلا ةدارإو

وهف , هرهاظ ىلع الة) صلا مكيف اوماقأ (ام ثيدح نأ انملس ول مث
ىلص هنإ ,لب كلذب جورخلا ةحابإ رصحي مل ملسو هيلع هللا ىلص
ىلع جورخلا حيبت يتلا ةلثم نماأل ثماالً ركذ ملسو هيلع هللا

. تارفكملا نم رفكم كلذو الة صلل هكرت وهو , مكاحلا

ىلإو هرسأ هللا –كف زيزعلا دبع نب رداقلا دبع علاالةم خيشلا قلا
هيلع هللا ىلص هلوق نيب ـةا فانم ال هنأ ـم لعاو ":- هدرو اندر قحلا
األلو يفف .( اوّلص (الام هلوق نيبو ( ًاحاوب ًارفك اورت (إالنأ ملسو
نع يهن يناثلا يفو ، اورفك إالاذإ مهلا تقو األةمئ ةذبانم نع ىهن

عامجإب رفك الة صلا كرت نإف ضراعت الة،وال صلا اوكرت إالاذإ كلذ
ىلع صنلا ،و رفكلا بابسأ نم ببس اهكرتف ، هنايب قبس امك ةباحصلا
ىلع صنلا باب نم وه ( ًاحاوب ًارفك ) هلوق مومع عم ببسلا اذه
(نم ىلا عت هلوق يف امك هيلع، هيبنتللو هتيمه أل ماعلا دعب صاخلا
ّودع هللا نإف لا كيمو ليربجو هلُسُرو هتكئ موال هلل ًاودع ناك

98 ةرقبلا ( نيرفاكلل

صنلا هللاب امهدرفأ كلذ عمو ملاالةكئ نم لا كيمو ليربج نإف
. اهتيمه أل صنلا ب تدرِفأو رفكلا نم الة صلا كرت نإف كلذكو ، هيبنتلل
هللا ىلص يبنلا نإف الة صلا كرات رفك ىلع نماألةلد اذه ربتعيو

جورخلا زاجأو اورفك إالاذإ األةمئ ىلع جورخلا نع ىهن ملسو هيلع
. مهيلع جورخلل حيبملا رفكلا نم اهكرت نأ َمِلُعف الة صلا كرتب مهيلع

مهيلع جورخلا نإف الة صلا ةماقإ ريغ رخآ ببسب اورفك اذإ امأ
[662/2 عماجلا .".أ.هـ[ ةدابع ثيدح مومعل اضيأ بجاو

يوغلا رصعلا ةئجرم مهف ىلع هانمهف نإ امأ , ديشرلا مهفلا وه اذه



داهجلا و ديحوتلا (20)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

زوجي ال هنأ مهلوق .فالمز يلصن انوكرت :ام ىنعمب وهو , ديعبلا
دح يف – مهنأ !ذإ مويلا ضر األ هجو ىلع مكاح يأ ىلع جورخلا
نع ينغُي ىنعملا اذه طوقسو الة! صلا نم انوعنمي مل - يملع

. ملعأ ,وهللا هطاقسإ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
يرث األ زيزعلا دبع نب ركب مامه وبأ خيشلا



داهجلا و ديحوتلا (21)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

ديرأو ؟ ةيم سإال ةعامج ىلإ ءامتن اال يلع بجي له
؟ مكلوق امف راغص وأالد يدنعو دهاجأ نأ

لا:799 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

30 : رشنلا خيرات
2009/11/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

هللا لأسا هللا يف مكبحأ ينإ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا
.. نيحلا وصلا ءادهشلا نم مكايإو انلعجي نأ

و ةرفاك ةموكحلا الاكن يرس يف شيعأو راغص ألوالد بأ 1-انأ
ةداهشلا و داهجلا ديرأ يناو %10 نوملسملا و نييلصأ رفاك بعشلا

تبهذ نإ امثآ نوكأ لهو ؟ لعفا اذامف نيع ضرف داهجلا و اذامف
يأ ىلإ يدلب يف يلهأ تكرتو داهجلل ناتسناغفأ وأ ريمشك ىلإ

؟؟؟؟؟ بهذا لعينأ داهجلا ةحاس

: اندنع نكلو ةيداهج ةيفلس ةعامج عم نوكأ نأ ديرأ -2

( ناتسكاب اإلسالةيم ةعامجلا لثم اإلسالمية( ةعامجلا ·

و داهجلا مهمهي –ال نيملسملا ناوخ اإل راكفأ لمحت تاعامجو ·
. ةيسايسلا لولحلا و ةيطارقم دلاي عم مهو يغبني امك ديحوتلا

ةنسلا و باتكلا نع ةديعبو تافارخلا عم غيلبتلا ةعامج ·

ةيلا وم اهضعب ثيدحلا لهأو ةيفلسلا مساب تاعامجو ·
ةنسلا و نآرقلا ةيمكاحو داهجلا غابلا مهمهي ال ةيدوعسلل

؟ نيملسملا نم ةعامج ىلإ ءامتنا نودب شيعأ نأ يل زوجي لهو *

رمخلا و انزلا و ابرلا ك نتفلا رشتنا مانص األ دابع بعشلا يفو –3
ناكم يل سيلو وأاليد ىلع فئاخ انأو ةيفاعلا لأسا نتفلا رئاسو
تئج رهشأ يل راص ةيبرع ةلود يف لمعا اآلن انأو هيلإ رجاهأ

اآلن... ىلع اذامف يلع تناك نويد ديدستل

يردا امو كلذ يل نكمي فيكو هللا ليبس يف قفنا نأ ديرأ



داهجلا و ديحوتلا (22)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

. مكيف هللا كراب نوي دشرأ

mjmmohammed: لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

كبح ىلع ثيبيك نأ هللا لأسنو هيف انتببحأ يذلا هللا كبحأ
... داهشتس واال داهجلل ديدشلا

ةديدع تارم يف هلا ثمأ ىلع انبجأ نأ قبس األلو كلا ؤس -1
هنأ باوجلا خوالةص ، اهيلإ عجراف هماكحأو داهجلا مسق يف اهدجت
نإف ىرخأ ةحلصم يأ عم داهجلا ةحلصم تضراعت اذإ كش ال
حلا صملا رئاس ىلع ةمدقم نيدلا ةحلصم ألن ةمدقم داهجلا ةحلصم
كمزلي هنإف كيلإ نيدهاجملا ةجاح تنيعت وأ كدلب ودعلا ىزغ ولف

كلا حو ،امأ حلا صملا نم كلذ ىوس ام ىلإ رظنلا نود داهجلل ريفنلا
كلهأ نوؤش ريبدت ىلإ ىعست هللانأ ءاش نإ كعسي هنإف ركذت امك
رفناف داهجلل قوثوم قيرط كل رسيت نإ مث كنويد دادسو وأوالكد

فال داهجلا ىلإ ترفنو كلهأ تكرتو لصح ولو هللا، ةكرب ىلع
نادلبلا ىلوأو ، كيلع نيع ضرف يدؤتل ترفن ألكن اعطق امثآ نوكت
مكيلإ ةلتحملا نيملسملا بالد برقأ يه اهيلإ ريفنلا كيلع بجي يتلا
لوصولا مكل رسيتيو اهساسأ ىلع دهاجي ةحضاو ةيار اهيف يتلا

. اهيلإ

يخأ تنأف يداهجلا يفلسلا رايتلا ىلإ ءامتن باال كتبغر نع امأ -2
يفلسلا رايتلل عفال يمتنت دقتعملا اذهلو مهلا اذهل كلمحب لئاسلا
ميظنت وأ ةلجسم ةكرام سيل يداهجلا يفلسلا رايتلا ف يداهجلا
نوعفديو نيعم بتكم يف مهءامسأ ءاضع األ هيف لجسي يمسر

اذه دقتعا نم لكف لمع ةقيرطو دقتعم وه امنإو ، كارتشا موسر
نم اعدب سيلو ةعامجلا و ةنسلا لهأ دقتعم اعبط وهو - دقتعملا

فلسلا ةقيرطو مهتقيرط ىلع راسو - مهدنع نم هب اوؤاج لوقلا
لمعي مل نإو يداهج يفلس وهف داهجلا و داقتع اال يف مهلبق نم

. نيعم بزح نمض

أل ءامتن يفاال كتقو عيضتو كرمع ينفت أال لئاسلا يخأ كحصنأو
اقيدص رست ال اهلا وحأ نسحأ يف يهف اهتركذ يتلا تاعامجلا ثملا
ءامتن اال نود شيعت نأ جرح نم كيلع سيلو ، اودع رضت وال
ةعامجلا نع ذوذشلا نع يهنلا ألن نيعم بزحو ةعامج ىلإ يمسرلا



داهجلا و ديحوتلا (23)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

اهعمجي يتلا ةدحاولا نيملسملا ةعامج دوجو حةلا يف وه امنإ
انعقاو يف امأ دقعلا و لحلا لهأ هيلع قفتا ريمأ وأ دحاو ةفيلخ

دعي ال كلذ نإف نيملسملا تاتش ملت ةعامج دجوت ال ثيحو رصاعملا
خالاهل نم لمعلا عيطتست ةعامج كل رسيت ول ناك نإو كيلع ابجاو

صوصن ألن كدحو لمعلا نم ىلوأ كلذ نإف هللا نيد ةرصنل
. ةقرفلا مذو عمجتلا حدم يف ةرفاضتم ةعيرشلا

تركذ امك اهيلإ ةرجهلا عيطتست دلب كل دجوي ال هنا ماد امو -3
ام يصاعملا و نتفلا نطاوم نع مهدعبتو وأالكد ظفحت نأ كيلعف

مهتعباتمو ةحلا ص ةأشنت مهتأشنتو مهداشرإ لواحت نأو تعطتسا
الح. وصلا ةيادهلا ب مهل ءاعدلا عم

باإل كمايق نم ىلوأو بجوأ كيلع يتلا نويدلا ديدستب كمايقو
مدقي انهو هلل قح يناثلا و دابعلل قح هللاألناأللو ليبس يف قافن
ىلع ينبم هللا قحو ةححاشملا ىلع ينبم دابعلا قح ألن دابعلا قح
ىلع مدقم بجاولا و لفن يناثلا و بجاو نإاأللو مث ةحماسملا

. ملعأ .وهللا لفنلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (24)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

و ةاضقلا و ركاسعلا نم بات نم مكح نع لا ؤس
؟ كلذ نم هتءارب رهظي ملو هدعاقت دعب باونلا

لا:906 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

1 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

يذلا ةبوت طرتشي ال هاعرو هللا هظفح دمحم وبأ خيشلا نأ انملع
ىلع ليحأو هترتف اهنأ اذإ يدنج وأ يضاق وأ بئان لمعي ناك

.. دعاقتلا

نولماعي لهو ذكلا يف األةلد خيشلا ركذي مل اذامل اوه يلا ؤس
أإلط ىلع مهفلخ ىلصيو مهحئابذ لكأتو نوحكني يأ ملسملا ةلماعم

ريخ. هللالك مكازج انوديفأ ؟؟؟ مهتبوت راهظإ بجاولا القمأ

: لئاسلا
ميسن

* * *

: باوجلا

اذه لوح ةميدقلا يسدقملا خيشلا ةباجإ كيلإ لئاسلا اناخأ
يف قرفي وهف تقلطأ امك األرم سيلف ، اهيف هليصفت لمأت عوضوملا

رودقملا نم مهريغو ةاضقلا و دونجلا ك براحملا عنتمملا نيب اذه
اضيأ اهيفو .. مهنع ناك لا ؤسلا لإلسالمف نيبستنملا باونلا ك مهيلع

امو كلذ ليصفتو ةبوتلا راهظإو عإالن نم هنع تلأس امع كالهم
لا ثمك مهفلخ الة صلا ركذ دقف مهعم الت ماعملا نم كلذ نع عرفتي

.. كلذل عبات هتركذ امو

يخأ هللا لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا هللاو مسب
اإلسالمال ىلإ نيبستنملا باونلا نم ناك نمل ةبسنلا ..ب لضافلا

ارهظم ناك نإ همكح نإف .. هتباين ةرتف تهتنا ،مث نيدلل نيبراحملا
هرفكن انكو ريفكتلا بابسأ نم اببس انل رهظي ناك نم مكح لإلسالم

مكح هعم لوزي نأ لص هب؛فاأل هانرفك يذلا ببسلا كلذ مثزلا هب
اهللع عم رودت ماكح واأل اهبابسأ عم رودت تاببسملا ألن ريفكتلا



داهجلا و ديحوتلا (25)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

مل نإف ريفكتلا بابسأ نم رهاظ ببسب هانرفك نحنف ، امدعو ادوجو
يأبف هصئاصخو لإلسالم ارهظم يقبو انل، ارهاظ ببسلا اذه دعي
نمب اقص ال رفكلا ىقبي نأ وه طقف انمه لهو ؟ كلذ دعب هرفكن ءيش

؟؟ هانرفك

.. كلذ نم ةبوت مهنع انغلبي مل نكل ليق: نإف

قدصو مهتبوت ةحصو ، ةرخ اآل ماكحأ نع ملكتن ال نحن انلق:
امأ ، هناحبس ىفخأو رسلا ملعي نمل يه لب انيلإ تسيل مهنطاوب
علخني نأ ايندلا ماكحأ يف يأ يمكحلا اإلسالم يف انمهيف نحن

مل هلباإلسالمام انمكح كلذ لعف نإف ؛ ريفكتلا ببس نع ءرملا
زاوجلا اهيف لص فاأل مهفلخ الة صلا اذه نع عرفتيو .. اضقان رهظي

نإو ، هفراقي ناك يذلا ريفكتلا ببس نع علقأ دق مهنم دحاولا ماد ام
عم قورافلا لعف امك ةمام يفاإل هميدقت مدعب هتبوقع زوجت تناك
نكل ، خالهتف يف ةمام اإل ىلع ديرأ امل رارضلا دجسم مامإ ةعاجم
هللامإالاذإ . هفلخ الة صلا لا طبإو ريفكتلا ب مكحلا ريغ ءيش اذه
الزلا هنأ هلا عفأ وأ هلا وقأ نم هنع ملعتو حهلا نم فرعت تنك
هنأ وأ باج أل اهيف ةكراشملل يعد ول هنأو تاناملر بلا هذه يضتري
ملو مهرفك نم أربي مل اذهف هب؛ نيديو هغوسيو كلذ نسحتسي

الة صلا لحت فال مث نمو سإالهم؛ ىلإ عجري ىتح مهكرشب رفكي
جراخ وهو حهلا ىلع الزلا ناك نإ هترود ةدم ءاهتنا درجمب هفلخ

هللا الهلإإال نمقلا قلا:( ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ؛ف هتفيظو
دبعي امب رفكلا لعجف ( همدو مهلا مرح هللا نود نم دبعي امب رفكو
روكذملا اذهو ، مدلا و لا ملا ةمصعو يفاإلسالم اطرش هللا نود نم

ققحي مل وهف لبق نم هفراقي ناك يذلا هكرشب هرفك مدع رهظأ
هنم انيفتك ال كلذ نم ائيش رهظي مل هنأ ولو ، ةمصعلا اإلسالمو طرش
كلذ ءارو امع شتفن ملو لإلسالم هراهظإو ريفكتلا ببسل هتقرافمب
سيل مادام ؛ رفكملا ببسلا قراف نأ دعب هتبوت عإالن همزلن وأ
هسفن بسحي ؛لب ةكوشب ةعنتمملا ةبراحملا ةفئاطلا نم ابوسحم

نيكراشملا نييم نماإلسال ريثك لا حك ماظنلل ةضراعملا ةفئاطلا نم
كلاالم.. اذه يف ينعأ الءنم ؤهو تاناملر بلا هذه يف

ركاسعلا ك ةبراحملا ةفئاطلا نم مه نمم مهوحنو ءارزولا امأ
عأاله كاليم مهيلع قبطني الءال ؤهف ؛ تيغاوطلا راصنأ نم مهريغو
هيلع اوناك يذلا رفكلا نم مهتءارب نايب نم مهتبوتل الدب لب

و قيدصلا ةريس تناك امك هللا نيدل ةبراحملا ةفئاطلا نم مهتءاربو
نم ةءاربلا مهتبوتل مهطارتشا يف نيدترملا راصنأ يف ةباحصلا

.. رانلا يف مهنأ تقالمه ىلع ةداهشلا و قباسلا مهرفك

ةبوتلا دارأ نم هيلإ يوأي ناكم سإالموال راد دجوي ألهنال نكلو
ىتح هناكرأ ترفوت نإ مهم سإال يف فقوتلا يغبني ؤهالء؛فال نم



داهجلا و ديحوتلا (26)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

مهريفكت اورهظي نأ وأ هيف اوناك امم مهتءاربب اورهاجيو اونلعي
تحتو رافكلا ناطلس يف اومادام هنع اوزجعي دق اذهف ؛ تيغاوطلل

راداإل يف كلذب نيدترملا نم نيبئاتلا اوفلك امنإ ةباحصلا ؛و مهمكح
ملع نم اننامز يف يفتكي كلذلو ؛ هناطلسو همكح تحتو سالم

هلباإلسالموال مكحي ؛نأ هيلع علطاو مهدحأ نم امدنو ةبوت
نكميو هيلع ررض كلذ يف ناك نإ هءادبإو كلذ راهظإ هيلع طرتشي

ىلع مدن نم حهلا نئارقب هريغ نم ؤهالء نم بئاتلا قدص ةفرعم
ةرصنك ةحلا صلا األمعلا ىلع واإلبقلا هنم يربتو هل مذو فلسأ ام

.. ءاعدلا ولوب نيدهاجملا و ةاعدلا

.. باوصلل قفوملا وهللا

نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو

ةيعرشلا ةنجللا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (27)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

لمع الأ شيجلا يف ةفيظو خالل نم بتار ذخأ مكح
؟ اهيف

لا:914 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

1 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

امك هللو هللا يف مكبحن اننأ ميظعلا هللا دهشأ لضافلا انخيش
. ايبيل يف ... ةنيدم بابش سالم مكغلبأ

ًايرهش ابتار ىضاقتأ انأ ًادج لج اع مكيلإ يلا ؤس لضافلا يخيش
فظوم يننأب ًاملع ماعلا األنم زاهج نم ديدحتبو ةموكحلا نم

يف يركسعلا و فظوملا نيب نوقرفت ال مكنأ وأملع ًايركسع تسلو
موادأ ال انأ مهملا .. ةرفك ىلع توغاطلا اوناعأو اورصان اذإ مكحلا
ىتح وال يل لخد وال ديعب نم وال بيرق نم ال مهعم لمعلا يف
يئاهن اغيرفت ينغرف ىتح براق أأل دحا ىلإ تأجل لب ماودلل عقوأ
نكأ مل نإو ؟ توغاطلا دنج نم انأ لهف هب، يل لخد فال لمعلا نم

الم ؟وسلا يروضح مدع عم مهنم هاضاقتأ يذلا بتارلا مكح ام
هللا. ةمحرو مكيلع

ميسن : لئاسلا

* * *

: باوجلا

ايبيل يف انناوخإو انبابحأ رئاسو تنأ هللا كملس لئاسلا اناخأ

رصني ناك اناسنإ نأ ولف ، تايمسملا ب سيلو قئاقحلا ب ةربعلا
نم وهف نيملسملا ىلع مهرهاظيو مهنيناوق ىلوتيو تيغاوطلا
مل ولو ةيموكح ريغ ةفيظو تناك ولو ناك ةفيظو يأ يف مهركاسع
ةرصن ىلع يوحي هنوكو لمعلا ةقيقحب ةربعلا ف مهدنج سابل سبلي
كلمع مادامو .. نيملسملا ىلع اهلهأ ةرهاظم وأ ةيعضولا نيناوقلا

نم تسلف ىرخأ ةرفكم ةلع يأ هيف سيلو للعلا هذه نم ولخي
.. مهراصنأ والنم مهدنج



داهجلا و ديحوتلا (28)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

كليجست درجم خالل نم مهنم كلصيو كيلإ ءيفي يذلا لا وملا
هذخأت وال اذهب حمسي يراد اإل مهداسف ماد ؛ام ايلكش ةفيظولا هذهب
تنأف هلا معتساو هب لومتلا ب كيلع جرح فال دقع ةنايخ وأ شغب تنأ

يف تركذ امك لمع يأب موقت ال تنأ ذإ مرحم لمع لباقم هبسكت مل
وهف نيملسملل ءيفي يذلا لا ملا اذه لا ثمأ نم هللا رثك .. كلا ؤس

بلاالدو يف داسفلا هب نوثيعي نيدترملا يديأب ىقبي نأ نم ريخ
. ملعأ هللا..وهللا ليبس نع هب نودصيو دابعلا

ةيعرشلا ةنجللا ةباجإ



داهجلا و ديحوتلا (29)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

ايادهلل ىراصنلا ديعو الةيد يملا ةنسلا ةقفاوم
اذه يف ىراصنلل ءاده اإل حيبت له لحملل ةيونسلا

؟ تقولا

لا:854 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

1 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا همحرو مكيلع الم سلا

مه ابزئانن رثكأو يراجتلا لحمو ناكد انل لضاف األ انناوخإ
انم نوبلطي سمسيركلا وأ يمالةيد ةديدج ةنس لكو ىراصنلا

تاطنشو سب مال وأ نيجانفلا األقالموأ يه انايادهو ) ايادهلا
ةبسانملا هذه يف مهيطعن نأ زوجي )له ناكدلا مسا اهيلع بوتكم

)؟ سمسرك يريم ب( ىراصنلا باوج ملسملل زوجي لهو ؟ ايادهلا هذه

taha19: لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

كلذ ناك نإف مهدايعأ يف هب نونيعتسي ام ىراصنلا عيب زوجي ال
يتلا ةرجشلا ك مهدايعأ يف ةرشابم هب نونيعتسي امم عيبملا
نإو ، اعطق مرحم كلذ نإف اهريغو مهديع راعش تراصو اهنوقوزي
ماعطلا ك مهديع ىلع ةرشابملا ةناعتس اال نود هب نوعفتني امم ناك

.. مهديع ءانثأ يف اضيأ ةمرحلا وه حجارلا ف بارشلا و

ميقتسملا طارصلا ءاضتقا هباتك يف ةيميت نبا اإلسالم خيش قلا
نوملسملا هب نيعتسي ام ملسملا عيبي "وال ميحجلا باحصأ ةفلا خم

يف ؛ألن كلذ وحنو سابللا و ماعطلا نم ، ديعلا يف مهتهباشم ىلع
"أ.هـ. ركنملا ىلع ةناعإ كلذ



داهجلا و ديحوتلا (30)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

، مرحملا سفن هب نولعفي [ هنورتشي ] هنوعاتبي ام ناك نإف " قولا
هللاوأ ريغل حبذ وأ ريخبت وأ ةيدومعم وأ نيناعش وأ بيلص لثم

ريصعلا مهعيبك ، هميرحت يف بير ال اذهف ، كلذ وحنو ةروص
يف هب نوعفتني ام امأو . مهل ةسينكلا ءانبو ، ارمخ هوذختيل

يضتقت هريغو دمحأ لوصأف ، سابللا و برشلا و لأللك مهدايعأ
؟واأل هيزنت ةهارك وأ مكلا بهذمك ميرحت ةهارك : نكل ، هتهارك

زبخلا عيب زّوجُي ال هنإف ، هدنع رئاظنلا رئاسك ، ميرحت ةهارك هنأ هبش
اإل هذه ،وألن رمخلا اهيلع نوبرشي نيذلا قاسفلل نيحايرلا و محللا و

مهديعل سانلا عامتجا ةرثكو [ لطابلا ] نيدلا راهظإ ىلإ يضفت ةناع
".أ.هـ. نيعم صخش ةناعإ نم مظعأ اذهو ، هروهظو

ةبسانمب اياده اهنأ ىلع ةيونسلا مكاياده عيزوت لحي فال هيلعو
ىلع هيف اهعيزوت مكدنع داتعملا تقولا ب اهنوعزوت لب ىراصنلا ديع
اهذخأ ول مكيلع هللا ءاش نإ جرح وال مكلحمل ةيئاعد اياده اهنأ
ةدوملا ةدايز سيل ايادهلا هذه لثمب دارملا ،ألن ىراصن اهذخأ نميف

يهف مولعم وه امك لحملا ىلإ نئابزلا بذجل ةيئاعد اياده يه لب
... ءارشلا و عيبلا و ةراجتلا ةلظم تحت ةجردنم ىقبت

نم اهريغ وأ سمسرك يريم لوقك مهدايعأب ىراصنلا ةئنهت امأو
ناعم تارابعلا هذه لا ثمأ لمحت نأ ىشخيو مرحم اذهف تارابعلا

نم ملسي ؛ال رفكلا نم هبحاص ملس نإف ، ةمز وأبال ظفللا ب ةيرفك
امأو هللا" همحر ميقلا نبا ،قلا رئابكلا نم ةريبك بكترا دق نوكي نأ
مهئنهي نأ لثم ، قافت باال مارحف هب ةصتخملا رفكلا رئاعشب ةئنهتلا
ديعلا اذهب أنْهت ،وأ كيلع كرابم ديع : لوقيف ، مهموصو مهدايعأب
ةلزنمب وهو تامرحملا نم وهف رفكلا نم هلئاق ملس نإ اذهف ، هوحنو

ًاتقم دشأو هللا، دنع ًامثإ مظعأ كلذ لب بيلصلل هدوجسب هئنهي نأ
مارحلا جرفلا باكتراو ، سفنلا لتقو رمخلا برشب ةئنهتلا نم

حبق يردي ،وال كلذ يف عقي هدنع نيدلل ردق ال نمم ريثكو ، هوحنو
تقمل ضرعت دقف رفك ،وأ ةعدب وأ ةيصعمب ًادبع أّنه نمف ، لعف ام

. ملعأ ."أ.هـ.وهللا هطخسو هللا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

ام
؟ ةيقدنفلا واألمعلا ةحايسلا مكح



داهجلا و ديحوتلا (31)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

لا:847 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

2 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

و متنا اريخ هللا مكازجو لا.. ضفملا بيبحلا انخيش مكيلع الم سلا
.. ةيعرشلا ةنجللا

امارح ناك ناو ؟ اهيف لمعلا مكحو ؟ ةحايسلا مكح فرعا نأ ديرأ
.. مارح ماسق لكاأل يف لهف

اريخ هللا مكازجو .. مارح لمعلا لهف خبطم مسق دجوي ال ثمف
ءوس. لك نم مكظفحو

:خدلااالسال لئاسلا
يلوب م

* * *

: باوجلا

هللا: لوسر ىلع الم الةوسلا هللاوصلا مسب

نيدلا سالةم نإو ، عفانملا بلج نم ىلوأ دسافملا ءرد نإف ؛ دعبو
هل مكح - عفنلا نع كفني مع-وال نإ اإلمث نإو لا، ملا بلج نم ىلوأ
ِنَع َكَنوُلَأْسَي ): ىلا عت ،قلا مرح رضلا هيف بلغ امل رمخلا يف امك ،
ْنِم ُرَبْكَأ اَمُهُمْثِإَو ِساَّنلِل ُعِفاَنَمَو ٌريِبَك ٌمْثِإ اَمِهيِف ْلُق ِرِسْيَمْلا َو ِرْمَخْلا

.( اَمِهِعْفَن

لحم اهنإف ؛ نماآلماث قدانفلا يف ام لئاسلا يخأ اي ملعت كنإف
، تانيقلا لوح عامتج ،واال نوجملا و يناغ ،واأل روفسلا و روجفلا
امم ريثكو ريزنخلا هيفف خبطلا مسق يف ىتح ، رمخلا ب مهيلع راديو

األ هذه نيناوقو مئاظعلا هذه ىرت كنأ همظعأو كلذ دشأو ، لحي ال
دعب دعقت .(فال فورعملا وأاألرمب مهتاركنم نع يهنلا نم عنمت نكام

.( نيقسافلا موقلا عم ىركذلا

هيلع هللا ىلص هللا لوسر ؛نأ نيصح نب نارمع هاور ام عمساو
نم لجر ).قفلا فذقو خسمو فسخ األةم هذه يف قلا:( ملسو



داهجلا و ديحوتلا (32)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

و تانيقلا ترهظ :(اذإ كاذ؟قلا ىتمو هللا لوسر :اي نيملسملا
فافعلا و ىقتلا و ىدهلا كلأسن هللامانإ .( رومخلا تبرشو فزاعملا

. ىنغلا و

حالال، اماعط هيف دجي ، ليبسلا رباعل نمآ ناكم دجو نإ نكلو
جيجحلا نومدخي نميف لا حلا امك ، تامرحملا نماالتخالطو ولخي

ماركإ ةنس نوملسملا عيضي ال نأ ىلع ، عناملا امف ؛ نيمرحلا لوح
. ملعأ ىلا .وهللاعت فيضلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
سيردإ وبأ خيشلا

ينميلا



داهجلا و ديحوتلا (33)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

؟ ةنجلا لهأ روفصعب ةيمستلا مكح

لا:100 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

2 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

يذلا تيبلا لآ نع ةنجلا روفصع عيضاوم أرقت خيش اي تير اي
ةيعيش عقاوم نع هذخأي

االمس اذهب ةيمستلا زوجي له ؟؟ ةنجلا روفصع مسا يف كلوق ام
. كيف هللا كرابو ؟؟

يسدقملا مكلا وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

... لئاسلا يخأ

طبارلا يف ةنجلا روفصعب هسفن بقلملا اهدروأ يتلا عيضاوملا
و اهنم ةحيحصلا ةنسلا لهأ تايورم نيب طلخ يه هتلسرأ يذلا

مولعم وه امك يهو مهتافارخو ةعيشلا تايورم نيبو ةفيعضلا
نيمسلا و ثغلا هلقن اميف دجتس اذل اهل دنس ال مهتمئأ ىلع ةقلتخم

ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا تيب لآ يف ولغو عيشت ةربن هيف كوالهم
اهقلتخا يتلا ةبوذكملا ةيخيراتلا تاياورلا ضعب ركذ هنأ امك ،

الةف خلا نع لزانتلل رطضا هنع هللا يضر نسحلا نأ لثم ةعيشلا
نأو ؛ هتيعرشب فرتعي نأ نود اهركم هنع هللا يضر ةيواعمل
نم اهلك هذهو هنع هللا يضر نسحلل مسلا سد يذلا وه ةيواعم
وال مهل ليبس وال هنع هللا يضر ةيواعم ىلع ةعيشلا سئاسد

... اهتابثإ ىلإ مهريغل

انتمئأ انافك دقف المهت وقنو ةعيشلا تايورمو تنأ كلا مف لك ىلعو
عجراف تيبلا لآ نم انفقوم نايب ةنوؤم ةعامجلا و ةنسلا لهأ نم
كعفنيو كديفي ام دجت مهدئاقع يف ةنسلا لهأ ةمئأ هنّود ام ىلإ

. قيرطلا تاينبو لا وقلا ليقلا كنع عدو



داهجلا و ديحوتلا (34)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

نإو وهو ةيكزتلا نم عون هيف رهظيف ةنجلا روفصعب يمستلا امأ
نع داعتب نأاال كش ال نكل ءاجرلا باب نم هبحاص هدعي امبرل ناك
يضر ةشئاع نع ملسم حيحص يفو ، ىلوأ تايمستلا هذه لثم

نم روفصع هل ىبوط تلا قف راصن نماأل يبص يفوت " اهنع هللا
هيلع هللا ىلص يبنلا قفلا هكردي ملو ءوسلا لمعي مل ةنجلا ريفاصع
اهل مهقلخ هأال ةنجلل قلخ هللا نأ ةشئاع اي كلذ ريغ :وأ ملسو

الب صأ يف مهو اهل مهقلخ هأال رانلل قلخو مهئابآ الب صأ يف مهو
فصو يف ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا لوق اذه ناك اذإف ." مهئابآ

. ملعا ؟وهللا هريغب فيكف ؛ كلذب ملقلا هنع عوفرم يبص

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (35)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

؟ طيسقتلا ب غلبملا عفدب ةرايس ءارش زوجي له

لا:842 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

2 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.... هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

غلبملا ددسأ (يأ طيسقتلا ب غلبملا عفدب ةرايس ءارش زوجي له
ىلعأ وه طيسقتلا ب ةرايسلا رعس ناو ( اهيلع قفتمو ةنيعم ةرتفب

ب هعفدا نأ نم ألق ادقن غلبملا تعفد اذإ يأ دقنلا ب اهرعس نم
هللا مكازجو ال.. مأ ابر نوكي غلبملا يف قرفلا اذه لهف طيسقتلا

. ريخ فلأ

: لئاسلا
abdulhadi

* * *

: باوجلا

نمثب عيب وه طيسقتلا ب عيبلا .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو
ءاج دق لجؤم نمثب عيبلا أللجاأللج،و نمثلا ةدايز عم لجؤم
ُهَّللا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع ملسمو يراخبلا ىور دقف ةحارص هب صنلا
ىَلِإ ٍّيِدوُهَي ْنِم اًماَعَط ىَرَتْشا َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص َّيِبَّنلا "َّنَأ اَهْنَع
ُهَّللا َيِضَر َةَشِئاَع ْنَع يراخبلا دنعو ." ٍديِدَح ْنِم اًعْرِد ُهَنَهَرَو ٍلَجَأ
يِف ٍقاَوَأ ِعْسِت ىَلَع يِلْهَأ ُتْبَتاَك ْتَلا َقَف ُةَريِرَب يِنْتَءاَج : ْتَلا َق اَهْنَع
اذل أللجاأللج ةدايزلا زاوجب صن تأي مل هنا "إال ٌةَّيِقَو ٍماَع ِّلُك
نم ءاملعلا ريهامج بهذف كلذ يف ءاملعلا نيب ريسي خالف عقو
ةلق بهذو كلذ زاوج ىلإ ةعبر األ األةمئ بهذم وهو فلخلا و فلسلا
كلذ زاوج مدع ىلإ نيرصاعملا نم ينابل األ بهذ هيلإو فلسلا نم
فلخلا و فلسلا ريهامج هيلإ بهذ ام حيحصلا ،و ابرلا نم هودعو

ىلع ةلا دلا األةلد مومعل كلذو ابرلا نم دعي ال هناو كلذ زاوج نم
ىلع نوملسملا هيلع ىرج وألهن اهنمض نم لخدي اذهو عويبلا لح

.وهللاأملع. ريكن نود روصعلا رم



داهجلا و ديحوتلا (36)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا

بابشلا ب قيلي لهو طيحفتلا مكح ام
؟ هتسرامم نيدتملا

لا:843 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

3 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

دوجو مدع يف هسرامن انأب ًاملع ؟ هتاذ دحب طيحفتلا مكح وه ام
نكمي له ؟و ةماعلا دنع داتعملا وه امك يناغأ نودبو ريهامج

باال نوفورعم و يحتلم بابشك انرهظم ىلإ ءيسي نأ طيحفتلل
هب انيون اذإ ارجأ هيلع بستحن نأ نكمي له ؟و انتقطنم يف مازتل
انخيش ظفح و ًاريخ هللا مكازج ؟و داهجلا ةمدخل انتاراهم ةدايز

. يسدقملا

يسدقملا دمحأ :نب لئاسلا

* * *

: باوجلا

... لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

لا: لألوم ةعاضإو رطاخمو رارضأ ىلع لمتشي طيحفتلا

اوقلت "وال لوقي وهللا اهلتقو سفنلا هإالك ىلإ يدؤي دق وهف -
مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت "وال لوقيو " ةكلهتلا ىلإ مكيديأب
ناك ام لكو سفنلا هإالك ىلإ ةليسو نوكي دق طيحفتلا "و اميحر

. دصاقملا مكح اهل لئاسولا ألن مرحم هنإف سفنلا هإالك ىلإ ةليسو

ءاذيإ نم مهريغو ةراملا نيملسملا ىلع ررضلا ب دوعي دق هنإ -مث



داهجلا و ديحوتلا (37)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

ملسملا "و ثيدحلا يفف مرحم نينمؤملا ءاذيإو مهتاكلتممل وأ مهل
." هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم

هئارو نم ىودج ال اميف ةرايسلل تإوالاف لا ملل ةعاضإ هيف نإ -مث
لا. ملا ةعاضإ نع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىهن دقو عفن وال

فيكف طيحفتلا ميرحتل اهدحو يفكت ةقباسلا للعلا نم ةلع لكو
هب ماق اذإ فيكف مارح طيحفتلا نأ كش اهلك؟فال تعمتجا اذإ
هللا محرو مهتؤورم مرخيو مهب يرزي امم كلذ نأ كش فال نومزتلم

. هسفن نع ةبيغلا بج ئرما

داهجلل دادع اإل قرط نأ دقتعأ فال كلذ يف األرج باستحا امأ
ريغ يف دادع نعاإل اوثحباف انيلع هللا مرح اميف رصحنتل تقاض
يف نوكي نأ ىشخأو ، هلل دمحلا و ةريثك دادع اإل قرطف كلذ
ىوهلا و ناطيشلل لخدم دادع لإل عون كلذ نأ مكداقتعا

و ةغوارملا نف ناقتإ روكذملا دادع باإل دارملا ناك اذإو . هايإو مكايإف
ةسرامملا عم هنقتيو قئاسلا هبسكي اذهف نيعباتملا ليلضتو ةقاوسلا

.وهللا رطخلل نيملسملا حاورأ ضيرعتو طيحفتلا بهللاوو سيلو
. ملعأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (38)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

؟ ملسملل ينارصنلا نتخ مكحو ناتخلا نع سؤلا

لا:845 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

3 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

ملعلا باوبأ كل حتفي هللا بولقلا يلع يلا غلا بيبحلا انخيش ىلإ
ضر األ ءاحنأ عيمج يف نيملسملا ةرصنو هللا ليبس يف داهجلا و

. هاعرو هللا هظفح يسدقملا دمحم يبأ خيشلا

؟الن املسم نوكي نأ ناتخلا ةيلمعب موقي نم يف طرتشي له
نيروجأم انوتفأ . ىراصن هب موقي نم تايفشتسملا يف اندنع

االسالم خومش اإلساليم برغملا نم : لئاسلا

* * *

: باوجلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

نتاخ وأ بيبط ناتخلا ب موقي يذلا نوكي نأ ىلو نأاأل كش ال
بناج نم نمؤي ال هنأ ،ذإ نيملسملا ءانبأ ىلع نومأم ةقث ملسم
نتاخلا وأ بيبطلا دجو ىتم ،اذل نيملسملا ءانبأ اوذؤي نأ ىراصنلا

لك يف نيملسملا ىلعو ؛ هريغ ىلإ هنع لدعي لصأال فاأل ملسملا
ماق ول نكلو ، مهنم اذهب موقي نم داجيإ ىلإ اوعسي نأ عضوم
نم كلذب موقي نم رفوت مدع دنع ملسملا ريغ ناتخلا ةيلمعب
ثبعي ال ابرجم هريغ وأ ينارصنلا كلذ ناكو ام عضوم يف نيملسملا

هب موقي نأ ناتخلا يف طرتشي ذإال حيحص ناتخلا نإف ناتخلا ب



داهجلا و ديحوتلا (39)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

. ملعأ .وهللا ملسم

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (40)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

؟ رعشلا ب ءاعدلا زوجي له

لا:814 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

3 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

هنأ خيش نم تعمس رعشلا ب ءاعدلا نع يلا ؤس ـ مكيف هللا كراب
ىلا هللاعت ىلع ءانث اهب يتلا رعشلا نم تايبأب ىلا هللاعت ءاعد زوجي

. ةجاح ءاضق وأ قزرلا بلطو هنم ةرفغملا بلطو

رصانم : لئاسلا

* * *

: باوجلا

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

يفو ، ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع روثأملا ب ءاعدلا , ءاعدلا ريخ
،وأ ءاسملا و حابصلا راكذأ يف ام لثم هيف، اعد يذلا لا وحلا تقولا
درو ام ،وأ ةبوتكملا الة صلا دعب راكذ ،واأل ظاقيتس واال مونلا راكذأ
دنع هتيعدأ لثم ؛ تابسانملا يف ملسو هيلع هللا ىلص هئاعد نم

هجورخو تيبلا وأ دجسملا هلوخد ،وأ هتيقر يف لوقي امو هضرم
اذإ لوقي ام ،وأ هرفسو هتباد هبوكر ،وأ هحاكنو هجاوز ،وأ امهنم
هيلع هللا ىلص هنع درو امم كلذ ريغو زنمال. لزن وأ اودع الىق

. لجو هللازع باتك يف تاوعد نم درو ام وأ ملسو

ةجاح هل تضرع نإو ، اهيلع بظاوو راكذ األ هذه نمؤملا مزل اذإف
لك ىوح ، هتجاح بساني ام ملسو هيلع هللا ىلص هتاوعد نم ريخت
ب ىتأو ، بوهرم لك نم بهللا ذاعتساو بوغرم لك عمجو ريخ
و ىلا هللاعت نم هبلطو هئاعد يف موق األ ليبسلا و ىلثملا ةقيرطلا
بهللا قلخلا ملعأ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نإف ، هيلع ءانثلا

. ملكلا عماوج يتوأ دقو ، ةيشخ هل مهدشأو



داهجلا و ديحوتلا (41)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

وأ اروثأم ءاعد اهيف يبنلل دجي ملو ةجاح بلط هللا نم دارأ نإف
، هتقاف هيلع هيلمت امبو هسفن يف امب ىلا هللاعت اعد ؛ هرضحتسي مل
، عجس وال نزو وال فلكت ريغ نم تناك ةغل يأب هتاملكب اربعم
هلذ ىريو ، هفعض محريو هعمسي هللا نأو هبر بطاخي هنأ ملعيلو
ثيدح ىنعم وه اذهو . هنم ةدابعلا هذه بحيو ، هتابخإو هعوشخو

يف رهظي )،امل دابعلا وه ءاعدلا ) ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا
رعشب وعدي نأب هل ةجاح ،فال ىلا عت هلل ةيدوبعلا يناعم نم ءاعدلا
قرط ىلع هلعفي ناك نإ كلذ هل يغبني وال ، اعجس فلكتي وأ

و ركذلا ب صقرلا وأ ءانغلا يف ةفورعملا مهعدبب هبشتيو ةفوصتملا
. ملعأ ،وهللا ىلا عت هلل خإالهص ظفحيلو ءاعدلا

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
سيردإ وبأ خيشلا

ينميلا



داهجلا و ديحوتلا (42)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

نم يدرط ديري امامإ وكشأ نأ يل زوجي له
؟ ةطرشلل دجسملا

لا:940 ؤسلا واألخالقومقر باد :اآل مسقلا
قئاقرلا

3 : رشنلا خيرات
2009/12/

دمحم وبأ خيشلا : بيجملا
يسدقملا

لا: ؤسلا

.. هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع الم سلا

و ابوروأ يف دجاسملا دحأ يف بابشلا ضعب سردأو ملع طبلا انأ
لسغ ةلواحمب و ريفكتلا ب ينمهتاو داصرملا ب األةمئ دحأ يل ناك دق
لتقلا ب يديدهتو يلع ءادتع اإل ىلإ هباألرم لصو دقو بابشلا غامد
دجوي ال هنأ ملعلا هنم،عم يجارخ إل دجسملا ةرادإ ضرحي اآلن وهو
هنكل اإلصالح تلواح دقو اهيف، نكسأ يتلا ةنيدملا يف رخآ دجسم

. ةوعدلا نم يعنمو دجسملا نم يجارخإ ىلع رصم

ذإ ينيد يف يتنتف اهنم ، ةريبك دسافم هيلع بترتي لمعلا اذهو
. ةديقعلا و ديحوتلا ملعت نم بابشلا عنم كلذك رفك،و يفبالد نحن
ام فقوب دهعتي نأ لجأ نم طقف ، ةطرشلل هوكشأ نأ يل زوجي لهف

مكيف هللا كراب ةعرسب ينوبيجأ .. هلعفي

Abualatae: لئاسلا

* * *

: باوجلا

هللا.. لوسر ىلع الم الةوسلا وصلا هلل دمحلا

راصنتس اال زوجي وال اورفك نيذلا ىلإ نوكرلا لحي ال هنأ لص األ
ىلع رافكلل طيلست كلذ يف ألن ةاصع اوناك ولو نيملسملا ىلع مهب
ْنَلَو ): قلا دق ىلا ،وهللاعت مهيلع مهل ليبس لعجو نيملسملا
نيعي نأ ملسمل لحي )فال اًليِبَس َنيِنِمْؤُمْلا ىَلَع َنيِرِفاَكْلِل ُهَّللا َلَعْجَي

رش ناك اذ نكل .. لص وهاأل اذه .. ملسم ىلع رفاك طيلست ىلع
ةناعتس إالباال عفدني ال مهناودعو مهتملظ وأ نيملسملا ةقسف ضعب



داهجلا و ديحوتلا (43)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

عفد نم عون لا ؤسلا يف امك ةناعتس اال تناكو ، رافكلا ضعبب
مهوحنو طرشلا ب فّوخي نأ ينعأ ، كلذب إال عفدني ال يذلا لئاصلا

عزي امال ناطلسلا ب عزي هللا نإف ، هنايغط نع دريو هملظ نع عدريل
يف امك نيملسملا هللاب قتي ملو نآرقلا هعدري مل نمو ، نآرقلا ب
ريغو هللا تويب نم درطلا و لتقلا ب نيملسملا هناوخإ ددهيف لا؛ ؤسلا

و ملظلا نع ناطلسلا هعنميلو هعدريلف لا؛ ؤسلا يف درو امم كلذ
يتلا ةناعتس واال راصنتس اال سنج نم كلذ نوكي نأب نكل ؛ نايغطلا

،النأ ىرخ األ لئاسولا ب هعفد نع زجعي نيح لئاصلا اذه اهب عفدي
هب يتفن ال اذهف ةيعضولا اهماكحأو ةيتوغاطلا مكاحملا ىلإ مكاحتي

.. يهنلا دشأ هنع ىهنن لب

طرشلا ب عدرلا و فيوختلا و ديدهتلا ىلإ ءوجللا لبق لئاسلا حصننو
نم فيوختلا و ظعولا بهللاو ريكذتلا بيلا سأ ةفاك ذفنتسي نأ
، روكذملا ىلع نورّثؤي نمم نيملسملا ب ءادتبا ةناعتس ،واال ملظلا
اإل ةلواحمو هل، مهريكذتو مهظعوب ءاوس هملظو هيغ نع هنودريو
و عفدلا ،وأب طرشلا ىلإ هلوصو نم عنملا الفو خلا ءاهنإو صالح
ْنِإَو ): ىلا عت هلوق سنج نم كلذف األرم مزل نإ ديدهتلا و عدرلا

اَمُهاَدْحِإ ْتَغَب ْنِإَف اَمُهَنْيَب اوُحِلْصَأَف اوُلَتَتْقا َنيِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَتَفِئاَط
ْتَءاَف ْنِإَف ِهَّللا ِرْمَأ ىَلِإ َءيِفَت ىَّتَح يِغْبَت يِتَّلا اوُلِتاَقَف ىَرْخُأْلا ىَلَع

( َنيِطِسْقُمْلا ُّبِحُي َهَّللا َّنِإ اوُطِسْقَأَو ِلْدَعْلا ِب اَمُهَنْيَب اوُحِلْصَأَف

اديو ادحاو افص اونوكي نأ رفكلا يفبالد نيملسملا ىلع يغبنيو
هناوخإ الفعم خلا ةتامإ ملسملا عاطتسا امهمو ، مهاوس نم ىلع
نوكي ال نأ ىلع صرحيلو ، لعفيلف مهعم مادصلا بنجتو نيملسملا

بولا نإف ، رافكلا ىلإ مهضعب نوكرو نيملسملا فص قش يف اببس
اديدس وقال لقيلو هللا قتيلف ، هيف ببستملا ىلع وأال همثإو كلذ
نيب فلؤي نأ ىلا هللاعت لأسن .. قاقشلا الفو خلا عضاوم بنجتيو

. مهفوفص دحويو نيملسملا بولق

يسدقملا دمحم وبأ : خيشلا ةباج إ



داهجلا و ديحوتلا (44)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (45)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

ةاتف بصتغي نم يف مكحلا وه )ام ىلع اههركي
انزلا ؟(

لا:928 ؤسلا هلوصأومقر هقفلا : مسقلا

5 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

مكح يف بهاذملا ةمئأو ءاملعلا نع الت وقنلا ضعب ىلع تعلطا
وهو دحلا هيلع نأب نولوقي مهنأ تدجوو انزلا ىلع ةاتف هركي نم

.. لثملا رهم اهل عفدي نأو مجرلا وأ دلجلا

كله هللاول ..وف بصتغملا ةبوقع هذه نوكت نأ تبجع ةحارصبف
كهتني نم يف هليلغ يفشي ال هنكلو .. هيلع ناهل عمجأ ناسن ملااإل

إالبهللا. ةوق وال لوح ..وال ًاقيزمت هقزمي هلإالنأ ًاضرع

؟!.. ةلأسملا هذه يف مكلوق امف

مثيهلا وبأ : لئاسلا
يرث األ

* * *

: باوجلا

: يخأ ملعا ... كيف هللا كراب لئاسلا يخأ

لوقعلا و تابغرلا و ءاوه باأل ىقلتت ال لئاسملا هذه لثم وأال:نأ
امو " ىلا عت قلا هلوسرو هللا مكحل ميلستلا و دايقن باال ىقلتت امنإو
مهل نوكي نأ ارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم وال نمؤمل ناك
ىتح نونمؤي ال كبرو "فال ىلا عت قولا " مهرمأ نم ةريخلا
امم اجرح مهسفنأ يف ودجي ال مث مهنيب رجش اميف كومكحي
إالامقهلا ةلأسملا يف لوق انل سيل نحنف " اميلست اوملسيو تيضق
نيد يف ائيش لوقن ،وال ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا هللاوأقهلا
هلوسرو هللا نم مكحلا ءاج اذإو ، انتابغر وأ انئارآ ىلع ءانب هللا

. اعطق باوصلا هيف نأ اندقتعاو هريغ ىلإ هزواجتن ملو هدنع انفقو



داهجلا و ديحوتلا (46)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

ريغأ الم سلا هيلع هلوسرو ىلا هللاعت هللانأ دبع اي ملعا : ايناث
يفو تانمؤملا ضارعأ ىلع نيملسملا رئاس نمو كنمو ينم

- ةريغملا بتاك - دارو -"نع ملسمل ظفللا -و هيلع قفتملا ثيدحلا
عم جرال تيأر ول ةدابع نب دعس قلا:قلا ةبعش نب ةريغملا نع
ىلص هللا- لوسر كلذ غلبف هنع. حفصم ريغ فيسلا ب هتبرضل يتأرما
هنم ريغأ هللاألان وف دعس ةريغ نم نوبجعتأ -قفلا" ملسو هيلع هللا
امو اهنم رهظ ام شحاوفلا مرح هللا ةريغ لجأ نم ، ىنم ريغأ وهللا

هللا" نم ريغأ صخش وال نطب

ءاوس - ينازلا مكحف ةاتفلل بصتغملا ينازلا مكحل ةبسنلا :ب ثاثلا
يذلا ثيدحلا يفف نيدلا يف حضاو بصتغم ريغ مأ ابصتغم ناك

نع نسحلا نع ةداتق نع قرط نم ننسلا باحصأو ملسم هاور
اوذخ ": هظفلو ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع ةدابع نع ناطح
ةئام دلج ركبلا ب ركبلا يبسال؛ نهل هللا لعج ينع،دق اوذخ ينع،
اذه : يذمرتلا ".قولا مجرلا و ةئام دلج بيثلا ب بيثلا ماع،و بيرغتو
مجرلا نيب عمجلا يف خالف كانه ناك نإو ) حيحص نسح ثيدح

.( بيثلا ىلع دلجلا و

انصحم ناك نإ وهف هباصتغا امأو ، عرشلا يف ينازلا مكح اذهف
ناك نإو هلا، ثمأ عدرت ةعدار ةبوقع اهنأ كش وال امجر لتقيس هنإف
ىرخأ ةبوقع كانه إالنأ ةئم دلج دحلا ناك نإو وهف نصحم ريغ

هنأ ملسملا اإلمام ىأر نإف ريزعتلا يهو هيلع اهعقوي نأ لإلمام نكمي
ا ردقي كلذ يف وهو كلذ لفإلمام هيلع ىرخأ ةبوقع عاقيإ نم الدب
.وهللا تاملسملا ضارعأ ىلع نيلواطتملا عدرل حلص واأل بسن أل

. ملعأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا



داهجلا و ديحوتلا (47)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

؟ ديهش وه لهو ؟ نيسح مادص مكح

لا:82 ؤسلا حرجومقر مجارت : مسقلا
ليدعتو

5 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

: انخيش مكيلع الم سلا

خويشلا نم ريثكف ال؟ مأ ديهش وه له نيسح مادص مكح ام
نولوقيو ؟ ةيداهجلا ةيفلسلا بابشلا نم فس لوأل ديهش نولوقي

امل ةيغاط وأ ارفاك ناك ولف مادع اإل لبق نيتداهشلا قطن "هنا ةجحلا
ةباتك وأ مكتحامس نم حيضوتلا وجرأف " نيتداهشلا هللا هقطنا

. باتك وأ ةلا سر

دحوم : لئاسلا
قداص

* * *

: باوجلا

هللا.. كظفح لئاسلا يخأ .. هتاكربو هللا ةمحرو الم سلا مكيلعو

ال مهنأ ةعامجلا و ةنسلا لهأ ةديقع نم نأ دكؤأ نأ بحأ وأال:
رهظ ام قفو ايندلا يف هنولماعي امنإو والران ةنجب نيعمل نودهشي

. رفك سإالموأ نم هنم مهل

اآلن مهو مهبر ىلإ اوضفأ نمب اريثك لغشنن ال نأ ىلو :نإاأل ايناث
انيلع جرح ال نكلو ، لمع كلذ ىلع ينبني ال ألهن باسحلا راد يف

. ةلأسملا هقف ملعن نأ

دمحم يبأ خيشلل ىوتف وأال كل لقنا كلا ؤس ىلع اباوج : ثاثلا
امأ هللا:" هظفح خيشلا لوقي لا جملا اذه يف ديفت يسدقملا

مهريغو ركاسعلا ك ةبراحملا ةفئاطلا نم مه نمم مهوحنو ءارزولا
هنأب عأاله- كاليم مهيلع قبطني الءال ؤهف ؛ تيغاوطلا راصنأ نم

مهتبوتل الدب لب - رفكملا لمعلل مهكرتب رفكلا ب مهيلع مكحلا لوزي
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ةفئاطلا نم مهتءاربو هيلع اوناك يذلا رفكلا نم مهتءارب نايب نم
راصنأ يف ةباحصلا و قيدصلا ةريس تناك امك هللا نيدل ةبراحملا
ةداهشلا و قباسلا مهرفك نم ةءاربلا مهتبوتل مهطارتشا يف نيدترملا

.. رانلا يف مهنأ تقالمه ىلع

ةبوتلا دارأ نم هيلإ يوأي ناكم سإالموال راد دجوي ألهنال نكلو
ىتح هناكرأ ترفوت نإ مهم سإال يف فقوتلا يغبني ؤهالء؛فال نم

مهريفكت اورهظي نأ وأ هيف اوناك امم مهتءاربب اورهاجيو اونلعي
تحتو رافكلا ناطلس يف اومادام هنع اوزجعي دق اذهف ؛ تيغاوطلل

راداإل يف كلذب نيدترملا نم نيبئاتلا اوفلك امنإ ةباحصلا ؛و مهمكح
ملع نم اننامز يف يفتكي كلذلو ؛ هناطلسو همكح تحتو سالم

هلباإلسالموال مكحي ؛نأ هيلع علطاو مهدحأ نم امدنو ةبوت
نكميو هيلع ررض كلذ يف ناك نإ هءادبإو كلذ راهظإ هيلع طرتشي

ىلع مدن نم حهلا نئارقب هريغ نم ؤهالء نم بئاتلا قدص ةفرعم
ةرصنك ةحلا صلا األمعلا ىلع واإلبقلا هنم يربتو هل مذو فلسأ ام
ءارزولا يف اذه ناك اذإف .."أ.هـ. ءاعدلا ب ولو نيدهاجملا و ةاعدلا

؟ هسفن توغاطلا ب فيكف توغاطلا راصنأو

نيتداهشلا راكنإ ريغ ألرم هتدرو هرفك ناك نم نأ انؤاملع ررق دقو
نع هعوجرو هتءارب رهظي نأ هتبوت طورش نم نإف هيلع دئاز وأ
، اهدحو نيتداهشلا ب هقطن كلذ يف هيفكي وال هتاذب رفكملا األرم كلذ
نأب سإالهم، رفاك لكو دترملا ةبوتو ": عنقتسملا داز بحاص قلا
دحجب رفك نمو هللا، لوسر ًادمحم نأو هللا إال هلإ ال نأ دهشي

:انأ لوق هب،وأ دوحجملا ب هرارقإ نيتداهشلا عم هتبوتف هوحنو ضرف
اإلسالم."أ.هـ. نيد فلا خي نيد لك نم ءيرب

ادمحم نأو هللا الهلإإال نأ نودهشي موق يف ءاملعلا مكح اذلو
يفاإلس اولخديل مهيفكي ال مهنأ ةصاخ برعلا ىلإ نكلو هللا لوسر
ىلص يبنلا نأ اوديزي نأ مهيلع لب اهدحو نيتداهشلا ب قطنلا الم
وبأ خيشلا ركذ امكو ، ةماع سانلا ىلإ هللا لوسر ملسو هيلع هللا

مهتبوت اولبقي مل مهنأ نيدترملا يف ةباحصلا ةريس نع افنآ دمحم
اقباس رفكلا ىلع اوناك مهنأ اورقي ىتح لب نيتداهشلا ب قطنلا درجمب
ىلص لوسرلا دعب نم ةفيلخلل ةاكزلا اوعفديو رانلا يف تقالمه نأو

. ملسو هيلع هللا

مل تيغاوطلا نم هريغو نيسح مادص نإف قبس ام ىلع ءانبو
اهوضقن اوناك نإو - نيتداهشلا راكنإب مهحيرصتب مهرفك نكي
مهارتو ةماعلا مامأ اهب نوقطني مهعمست امبرل كنإ لب - مهلا عفأب

أل مهعفني ال هلك كلذ نكلو نورمتعيو نوجحي امبرلو نولصي انايحأ
هللا هب نذأي اممل مهعيرشتو هللا لزنأ امب ريغب مهمكحب اودترا مهن
وماالة هيلإ اوفاضأ دقو فيكف ةلملا نع مهجرخي رفك هدحو اذهو
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نيدلا و ةعيرشلل مهبرحو نيدهاجملا ىلع مهترهاظمو هللا ءادعأ
مادص مهيلع داز دقو ، اجولو اهيف اوجلو رفكلا نم ىرخأ باوبأو

اإل ةيناملعلا هراكفأو رفاكلا هبزح طيلستو ثعبلا ىلإ ةوعدلا نيسح
نع ماكحلا ؤهالء ةبوت نإف هيلعو .. دابعلا بلاالدو ىلع ةيداحل
هريغو هللا لزنأ ام ريغب مكحلا نم مهتءاربب ةطورشم كلت مهتدر
ةلملا نم هبحاص جرخي رفك كلذ نأ رارق ،واإل ىرخ األ مهتارفكم نم
اوناك مهرفك حلا مهف اهدحو نيتداهشلا ب مهقطن مهيفكي وال

اهب. نوقطني

لزنأ ام ريغب مكحلا نع بات هنأ هنع رثؤي مل نيسح مادص نأ امبو
؛ ةيداحل اإل ةيناملعلا هتوعدو ثعبلا بزح نم هتءارب رهظي ملو هللا

هتمكاحم ءانثأو توغاطلا مكح ىلع يقب همكح روهش رخآ ىلإ وهف
نأ هتعاطتسا مغر اهنم أربتي ملو هراكفأو ثعبلا ةديقع ىلع يقب

مهدناعيو ةاضقلل ةضراعملا نم اريثك رهظي ناك دقف ، كلذ رهظي
رفكلا وه ايندلا يف انل رهاظلا همكح نإف هيلعو ؛ كلذ نم عنمي ملو

امأ ، ديهشلا ب هفصن نأ نع ال ضف اإلسالم ىلع تام هنأ مكحن وال
ب رمؤن ملو هبر نيبو هنيب اذهف هللا نيبو هنيب بات لهو هللا دنع

. هنع ثحبلا

ماكح نم هريغ نم لجرأ نيسح مادص نوك مكحلا اذه رّيغي وال
عونخلا ضري مل هنأ وأ خيراوص عضبب ليئارسإ ىمر هنوك وأ برعلا

اذكه سيلف هلباإلسالم، نومكاحلا هددعي امم كلذ ريغو اكيرم أل
باإلسالم.. ءرملل مكحي

لب املسم هومس ىتح سانلا نم ريثك ىلع حهلا لكشأ امنإو
رخآ يف نيتداهشلا ب قطن هنوك دئاصقلا و حئادملا هيف اوجبدو اديهش
يف اهب قطنلا نومظعيو ةملكلا هذه نومظعي االسالم لهأو هتايح

نما الدب طورش ةملكلا هذهل نإف مولعم وه امك نكلو .. ماقملا اذه
عم لبقت ال ضقاونو عطاوق اهل نأ امك ، لبقت ىتح اهب نايت إل

..وهللاأملع. اهدوجو

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ةماسأ وبأ خيشلا

يماشلا
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نم مهريغ و ةلدايص و ءابطأ مكح نع لا ؤس
؟ رئازجلا ب شيجلا يف نيطرخنملا

لا:500 ؤسلا هديقعلامقر : مسقلا

5 : رشنلا خيرات
2009/12/

ةيعرشلا ةنجللا : بيجملا
ربنملا يف

لا: ؤسلا

.. هتاكرب هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا

مهريغ و ةلدايصلا و ءابط األ مكح نع يسفن يف تلءاست املا طل
هنوضاقتي ام مكح نع و يرئازجلا ينثولا شيجلل نولمعي نيذلا نم

لّوأ يف نوعِّقوي ؤهالء لك نأ ملعلا عم ،؟ مارح حأاللمأ روجأ نم
ماكح األ لكب اهيف نومزتلي ةنس 25 ىلإ تاونس 5 نم ادقع مهل موي

، بيبحلا اننطوب داحل واإل رفكلا شيج اهب مهمزلي يتلا ةيتوغاطلا
فوفص يف طابضلا و دونجلا بناج ىلإ جورخلا ب نومزلي مهنأ امك
شيجلا اهب موقي يتلا تايلمعلا يه و طيشمتلا ب هنومسي ام

اإلس برغملا ب ىغولا ضرأ يف سواش األ نيدهاجملا دض يتوغاطلا
اليم.

يرئازجلا ملسم ابأ انخيش و اناخأ نأ نم نيقي ىلع انأف ٍّلك، ىلع
مهمكحب ينئبني اإلنذ-نأ دعب - هنم ديرأ و يّنم رثكأ مهرمأب ٌّملم
اهنوضاقتي يتلا مهبتاور له ال؟و ؟مأ مهرفكن لهف : يعرشلا

نم عطاقلا ناهربلا و ليلدلا ؟عم مارح حاللمأ اذه مهلمعل اريظن
-ّمثباألةلد انخياشم رئاس و انَّدوع -امك فلسلا مهفب ةنسلا و باتكلا

هللاو ةمحر و مكيلع الم سلا ..و ةينثولا مهصوصن و مهنيناوق نم
. هتاكرب

سنأ وبأ : لئاسلا

* * *

: باوجلا

ىلع هللاو لوسر ىلع الم ّسلا الةو ّصلا هللاو دمحلا هللاو مسب
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: دعب اّمأ وااله نم و هبحص و هلآ

ام ةرفاكلا و ةملا ظلا ةمظن األ هذه ّنأ ّكشلل جماال عدي ال اّمم ّنإ
ام لضفب إالّ رفكلا و دادبتس اإل نيناوق األةّم هذه ىلع تضرف

تلّطع ام ةيتوغاّطلا ةمظن األ هذه ّنإ ،و الكاألنم سأب ىمسُي
،وّنإاأل ةينم األسالكاأل هذه لضفب إالّ نيملا علا ّبر ةعيرش
ءوس مهوماسف نيملسملا باقر ىلع تطّلست ام ةينوعرفلا ةمظن
سأالكاألنم؛ذإ يه معن ، ةينم األسالكاأل هذه لضفب إالّ باذعلا

بيهرت لباقم يف ةيسيلب اإل مهتمظن وأل ةاغطلل األنم رّفوت
نم ةينم األسالكاأل هذه مكح ،ّنإ نيدهاجملا ةبراحم و نينطاوملا

هنومحي يذّلا ماظنلا مكح وه ةطرش و كرد و شيج و تارباخم
إالّبهللا،ق ةّوق وال لوح ال ريناندلا نم تاتف لباقُم مهحاورأب
" َنيِئِطاَخ اوُناَك اَمُهَدوُنُجَو َناَماَهَو َنْوَعْرِف َّنِإ ": ىلا هللاعت لا
هب مكح امب ناماه و نوعرف دونج ىلع هللا مكحف ،[8: صصقلا ].

. ناماه و نوعرف ىلع

نم اهيمحي نم و ةمظن األ هذه ّنأ هكاردإ بجي يذّلا يناثلا األرم
ةمظن لأل ةبسنلا ب ةينم ،واأل بوعشلل ةبسنلا ب ةيباهر األسالكاإل هذه
ةريعش ءادأ نع عنتمت مل يه ،و ةعنتمملا فئاوطلا راطإ يف لخدت

و هّلك هللا عرش ميكحت نم تعنتمإ ،لب بسحف اإلسالم رئاعش نم
ّلتحي ناك نم اهيلع مأالاه نيناوق األةّم ىلع تضرف لباقُملا يف
جرخي مل رمدتسملا اذه ، اهضرع كهتني و اهتاورث بهني و اهضرأ
انضرأ يف لتحمك هرودب موقي نمل ّنأمطإ امدعب إالّ انضرأ نم
ىدل ّمعلا مه ةقطنملا ماكحف ، مهل ّمعلا ةباثمب مه معالء ةطساوب
ءادأ نع ةعنتمملا فئاوطلا ،ّنإ مهل معالء طقف اوسيل و نييبيلصلا
نم إالّ مهرفك يف كشي اإلسالمال رئاعش نم ةدحاو ةريعش
فال ةيعضولا نيناوقلا مكح و عرشلا لّطع نم ،اّمأ هتّجح تفُعض

. هتريصب هللا سمط إالّنم مهرفك يف ّكشي

األسالك هذه يف طارخن اإل زوجي ال هّنأ اّيلج حضّتي كلذ خالل نم
َوال ىَوْقَّتلا َو ِّرِبْلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو ": ىلا هللاعت ،قلا ةرفاكلا ةيباهر اإل

نواعتلا ب رمأي هناحبس هللا ّنأ امكف ." ِناَوْدُعْلا َو ِمْثِأْلا ىَلَع اوُنَواَعَت
و ّربلا ىلإ ةليسوو ةعيرذ وه ام وأ ىوقتلا و ّربلا نم وه ام ّلك ىلع
ىلإ ةعيرذ وه ام وأ ناودعلا نعاإلمثو ىهني هناحبس هّنإف ، ىوقتلا
ّلكف ، تاياغلا مكح اهل لئاسولا ّنأ مولعم وه امكف ، ناودعلا اإلمثو
ةليسو ناك ام ّلك كلذكف ، بجاو وهف بجاو ىلإ ةليسو ناك ام

. مارح وهف مارح ىلإ

ةريره يبأ و ديعس يبأ قيرط نم هحيحص يف نابح نبا ىور و
ّنيتأيل قلا:" مّلس و هيلع هللا ىّلص هللا لوسر ّنأ امهنع هللا يضر

، اهتيقاوم نع الة ّصلا نورّخؤي ،و ساّنلا رارش نوبّرقي ءارمأ مكيلع
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،و ايباج ،وال اّيطرش ،وال افيرع ّننوكي فال مهنم كلذ كردأ نمف
." انزاخ ال

األسالكاإل هذه يف طرخنإ نم ّلكل ماع مكح وه مكحلا اذه
،و عورف األسالك هذه نم كلس ّلكل ّنأ مولعم وه اّمم ،و ةيباهر

ةدّحوم ةدايقب طبترت اهّلك تادايقلا هذه ّنكل ةّصاخ ةدايق عرف ّلكل
نم عورف هل كلسلا اذهف هنع انلئُس يذّلا شيجلا ال ثمف ،
عرف ،و ةيرحبلا تاّوقلا عرف ،و ةّيوجلا تاّوقلا عرف : عورفلا هذه

،و داتعلل ةيزكرملا ةيريدم ،و ميلق نعاإل يّوجلا عافّدلا تاّوق
ةحّصلا حلا صمل ةيزكرملا ةيردملا ،و ةراش لإل ةيزكرملا ةيريدملا

ةدايق اهنم ةدحاو ّلكل تناك ونإ عورفلا هذهف ، اهريغ و ةيركسعلا
ناكر األ ةدايق يه و ةدّحوم ةدايق اهل تادايقلا هذه إالّّنأ ةصاخ

. رماو األ اهنم ىقلتت

يف دحاو رود اهل عورفلا ةبعشتملا و ةعّونتملا األسالك هذه
و يعضولا نوناقلا نع عافدلا و ةظفاحملا ىلع رهسلا ووه انناطوأ
،و ىلا هللاعت عرش ميكحت لجأ نم هتيحنتل ىعسي نم ّلك ةبراحم
، ةحلا صملا نوناق عرشمب ىّمسُي ام دونب يف هب احّرصُم ءاج ام اذه
ب هعم ملعُي ةيباهر األسالكاإل هذه مكح ملُع اذإ . ناعتسُملا هللا و
األسالك،و هذه يف طرخنملا اهاضاقتي يتّلا بتاورلا مكح نمضلا

لباقُم يف تناك اهّنأ ملعُي اّمل بتاورلا هذه ثبخ ةفرعم يفكي
ّبر ةعيرش ةيحنت و نينطاوملا بيهرت و نيدهاجملا ةبراحم

خياشملا و ةاعدلا بيذعت و رفكلا و ملظلا نيناوق ةيامح و نيملا علا
َنوُلِتاَقُي اوُنَمآ َنيِذَّلا ": ىلا هللاعت ،قلا نيرفاكلا نيدسفملا ةيامح و
اوُلِتاَقَف ِتوُغاَّطلا ِليِبَس يِف َنوُلِتاَقُي اوُرَفَك َنيِذَّلا َو ِهَّللا ِليِبَس يِف

." ًافيِعَض َناَك ِناَطْيَّشلا َدْيَك َّنِإ ِناَطْيَّشلا َءاَيِلْوَأ

: ةيعرشلا ةنجللا عوض ةباجإ
ملسم وبأ خيشلا

يرئازجلا



داهجلا و ديحوتلا (53)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا



داهجلا و ديحوتلا (54)ربنم

/ داهجلا و ديحوتلا ربنم ىدتنم يف ةلئس األ تاباجإ
ة رشاعلا ةعومجملا

هرشاع لا ةعومجملا سرهف

؟ ناريإك دلب يف اهيف, كوكشملا حئابذلا لكأ مكح 
؟ رفاك وه لهف موصي وال يلصي ال وهو تام نم 

ةيطارقميدلا ىلإ اعد نم دمحم وبأ خيشلا رفكي ال اذامل 
؟ ةاعدلا و خياشملا نم اهيف ةكراشملا زاوجب ىتفأو

ةوعدلا أللج همكح يف نمو ينارصنلا ىلع الم سلا زوجي له 
؟ اهريغ وأ

؟ دودحلا قيبطت ليجأت مكح 
؟ ةعبر األ ننسلا نع لا ؤس 

الة؟ صلل ماكحلا ةماقإ ةهبش ىلع درن فيك 
نأ ديرأو ؟ سإالةيم ةعامج ىلإ ءامتن اال يلع بجي له 

؟ مكلوق امف راغص وأالد يدنعو دهاجأ
دعب باونلا و ةاضقلا و ركاسعلا نم بات نم مكح نع لا ؤس 

؟ كلذ نم هتءارب رهظي ملو هدعاقت
؟ اهيف لمع الأ شيجلا يف ةفيظو خالل نم بتار ذخأ مكح 

لحملل ةيونسلا ايادهلل ىراصنلا ديعو الةيد يملا ةنسلا ةقفاوم 
؟ تقولا اذه يف ىراصنلل ءاده اإل حيبت له

؟ ةيقدنفلا واألمعلا ةحايسلا مكح ام 
؟ ةنجلا لهأ روفصعب ةيمستلا مكح 

؟ طيسقتلا ب غلبملا عفدب ةرايس ءارش زوجي له 
؟ هتسرامم نيدتملا بابشلا ب قيلي لهو طيحفتلا مكح ام 

؟ ملسملل ينارصنلا نتخ مكحو ناتخلا نع سؤلا 
؟ رعشلا ب ءاعدلا زوجي له 

ةطرشلل دجسملا نم يدرط ديري امامإ وكشأ نأ يل زوجي له 
؟

)؟ انزلا ىلع اههركي ) ةاتف بصتغي نم يف مكحلا وه ام 
؟ ديهش وه لهو ؟ نيسح مادص مكح 	

نيطرخنملا نم مهريغ و ةلدايص و ءابطأ مكح نع لا ؤس 
؟ رئازجلا ب شيجلا يف


